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1. Introdução 

 

A Câmara Municipal do Porto, através da sua Direcção Municipal de Recursos Humanos, tendo em vista a 

implementação do Programa de Mobilidade Externa Temporária de Colaboradores, apresentou com 

sucesso, uma candidatura ao Programa Leonardo da Vinci – Mobilidade.  

 

É na sua sequência e a convite do Departamento Municipal de Bibliotecas que nos foi proposto um estágio 

profissional na rede de bibliotecas da cidade de Helsínquia, na Finlândia, com a duração de quatro 

semanas. 

 

No presente relatório descreve-se o estágio realizado na Helsinki City Library no período de 6 a 31 de 

Outubro de 2008; divulgando a informação recebida e actividades realizadas, sugerindo nas conclusões a 

adaptação, na medida do possível, de algumas das experiências e práticas contactadas, no contexto de 

trabalho. 

 

Na instituição de acolhimento foram destacadas duas orientadoras: Gunilla Nordberg e Tarja Lotvonen, com 

quem nos reunimos semanalmente, planificando e ajustando o programa de estágio e, esclarecendo 

algumas questões e dúvidas que iam surgindo. 

 

Em termos de metodologia adoptada para o desenvolvimento do trabalho, optámos por elaborar: algumas 

notas gerais sobre o país de acolhimento; uma breve apresentação sobre a rede de bibliotecas da 

Finlândia, especificando as bibliotecas públicas, das quais se destaca obviamente a Biblioteca da cidade de 

Helsínquia (local do estágio efectuado) não sem esquecer, de que esta se enquadra numa rede de 

bibliotecas da área metropolitana de Helsínquia (Helmet Libraries). 

 

Tentando seguir o programa de estágio delineado foram agrupadas todas as bibliotecas pertencentes à 

cidade de Helsínquia, as da rede da área metropolitana e finalmente as de cariz nacional; descrevendo, na 

medida do possível, as bibliotecas visitadas e as unidades de trabalho, assim como as práticas e 

actividades desenvolvidas. Fizeram também parte do estágio uma visita a um Centro de Artes e à Feira do 

Livro. 
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2. Finlândia: algumas notas 

 

Localização 

A Finlândia é um país do Norte da Europa, delimitado, a norte com a Noruega, a leste com a Rússia, ao sul 

com o Golfo da Finlândia (do outro lado encontra-se a Estónia e Mar Báltico) e, a oeste pelo Golfo da Bótnia 

e Suécia. 

A sua capital é Helsínquia. 

 
Fonte: http://g1.globo.com/Notícias/Mundo/foto/0,,11885288-EX,00.jpg 

 

História 

A Finlândia fez parte da Suécia durante setecentos anos (desde o séc. XII até 1809). 

Em 1809, a Suécia cede a Finlândia à Russia. O Czar da Rússia proclama a autonomia da Finlândia 

segundo o regime de Grão-Ducado. 

Após a Revolução Russa em 1917, a Finlândia acedeu à independência, ano em que foi instaurada a 

República. 

 

Política 

A Finlândia tem um regime republicano parlamentar e semipresidencialista. 

O Chefe de Estado é o Presidente da República, eleito por um período de 6 anos, podendo ser reeleito por 

dois mandatos consecutivos. 
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O poder executivo cabe a um governo chefiado pelo Primeiro-Ministro, que é escolhido pelo parlamento 

unicamaral, a Câmara dos Deputados, que conta com 200 membros. 

Este país aderiu à União Europeia em 1995. 

 

Províncias 

A Finlândia administrativamente divide-se em seis províncias: Finlândia Meridional, F. Ocidental, F. Oriental, 

Oulu, Lapónia e Aland (região autónoma); divididas por sua vez em 90 distritos estaduais locais. Cada 

província tem uma espécie de filial do poder executivo do governo nacional que mantem a autoridade no 

local. 

 

Geografia 

A Finlândia é conhecida como um país de florestas, as quais, ocupam cerca de três quartos da superfície do 

país, que é de cerca 333.000 Km2. Outras características da Finlândia, são os seus muitos milhares de 

lagos (cerca de 190 mil) e uma grande profusão de ilhas (quase 180 mil). Os lagos e os cursos de água 

cobrem dez por cento do território nacional. 

A paisagem finlandesa é predominantemente plana, com algumas colinas e montes baixos. 

O clima da Finlândia Meridional é temperado. No Norte da Finlândia, na província da Lapónia, domina o 

clima sub-ártico, caracterizado por invernos frios e ocasionalmente severos e verões relativamente amenos. 

 

Economia 

A Finlândia possui uma economia de mercado altamente industrializada. O padrão de vida finlandês é 

elevado. O sector chave da sua economia é a indústria – principalmente madeireira, metalúrgica, 

engenharia, telecomunicações (destaque para a NOKIA) e produtos electrónicos. 

Moeda: Euro 

 

Demografia 

A Finlândia tem cerca de 5 milhões de habitantes e uma densidade populacional de 17 habitantes por Km2. 

A população da Finlândia concentra-se principalmente na região sul do país. Cerca de 60% vivem em 

centros e cidades, com um 1,2 milhão de pessoas na área metropolitana de Helsínquia. 

Existem duas línguas oficiais: finlandês (falada por cerca de 92% da população) e sueco (falado por 5,5% 

dos habitantes). 

 

Religião 

A maior parte dos finlandeses são fiéis da Igreja Luterana da Finlândia, com uma minoria pertencente 

à Igreja Ortodoxa.  
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3. Rede de Bibliotecas da Finlândia 

A rede de bibliotecas da Finlândia, assegurando a que todos tenham igual acesso ao conhecimento e 

cultura, distribuem-se por: 

• Bibliotecas Municipais = Bibliotecas Públicas (400 excluindo Aland) 

• Bibliotecas regionais = de Província (19 bibliotecas municipais excluindo Aland) 

• Bibliotecas Universitárias (20) 

• Bibliotecas de Institutos de Investigação e Pesquisa (rede de bibliotecas académica) 

• Biblioteca de Repositório Nacional (em Kuopio) - permite o empréstimo interbibliotecas  

• Bibliotecas Especiais (ex. Biblioteca do Parlamento, Biblioteca de Estatísticas da Finlândia, Bibliotecas de 

Museus, etc) 

• Biblioteca Finlandesa para Deficientes Visuais (Biblioteca estatal) 

• Bibliotecas em Politécnicos, Instituicöes educacionais e escolas 

• Biblioteca Nacional (Biblioteca Universitária de Helsínquia) - Responsável pela aquisição, descrição, 

preservação e disponibilizar o acesso da colecção nacional. 

• Biblioteca Central para as Bibliotecas Públicas; Biblioteca Multilingue = Biblioteca de Helsínquia 

(Helsinki City Library) 

 

Uma característica a sublinhar é que as bibliotecas públicas e as bibliotecas especializadas estão abertas 

para toda a gente disponibilizando gratuitamente os seus serviços. 

 

 

3.1 Bibliotecas Públicas da Finlândia 

A Finlândia é conhecida pela sua rede de bibliotecas, pelo seu elevado número de empréstimos e eficásia 

no uso de tecnologia e redes de informação. 

 

Bibliotecas Públicas da Finlândia / 2007 : alguns dados estatísticos 

habitantes 5 250 032 

área 333 145 Km2 

municípios 415 

main libraries = bibliotecas principais 386 

pólos 451 

bibliocarros 166 

empréstimos 100 863 372 

total de empréstimos por habitante 19,21 

visitantes 57 272 187 

visitantes virtuais 37 651 806 

Número de pessoas que trabalham nas bibliotecas 4 772,97 

despesas de bibliotecas públicas 264 252 876 euros 

despesas por habitante 50, 33 euros 

Os dados estatísticos apresentados foram fornecidos pela Helsinki City Library. 
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Aproximadamente 80 % dos finlandeses visitam regularmente a biblioteca. 

Em média, os finlandeses visitam uma biblioteca 13 vezes por ano.  

Por ano um finlandês requisita em média 20 livros, discos ou revistas.  

O Governo Finlandês fez um investimento substancial na rede de bibliotecas nos últimos anos: 

 - 97% das actividades da biblioteca estão computadorizadas (97 %); 

 - 9 em cada 10 bibliotecas municipais fornecem facilidades de Internet. 

 

 

4. Helsinki City Library 

 

Biblioteca Central para as Bibliotecas Públicas na Finlândia  (desde 1981) 

Como biblioteca central das Bibliotecas Públicas controla os empréstimos inter-bibliotecas. É responsável 

pela manutenção, actualização e desenvolvimento do serviço on-line das bibliotecas públicas 

(www.libraries.fi) 

 

 

Biblioteca Multilingue  (desde 1995) 

Tem um dever estatutário de servir todos os residentes de língua estrangeira na Finlândia. Para este fim, a 

Biblioteca recebe uma subvenção do governo especial. 

 

Missão 

• Proporcionar um serviço cívico disponível a todos; 

• Disponibilizar a todos os utilizadores um acesso (sem restrições) às diferentes fontes de 

informação; 

• Desenvolver os serviços de acordo com as necessidades dos utilizadores, de forma a que se 

tornem membros activos da sociedade e possam usufruir melhor a vida 

 

Visão 2010 

Biblioteca ilimitada – fonte de iluminação e inspiração ao longo da vida 
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Valores 

• Orientação do utilizador 

• Confiável 

• Pluralista 

• Multidimensional 

• Económico 

• Igualdade 

 

Organização 

• 36 bibliotecas; 

• 2 bibliocarros; 

• 11 bibliotecas institucionais (bibliotecas em hospitais, introduzidas em 1945, no final da Segunda 

Guerra Mundial); 

• One newspaper reading room (espaço onde podem ser consultados jornais e revistas e requisitados 

para empréstimo domiciliário os não actuais, onde também existem alguns computadores); 

• Serviço de empréstimo ao domicílio; 

• meetingpoint@lasipalatsi; 

• virtual library at www.lib.hel.fi/en-GB/. 

Mapa da rede de bibliotecas da cidade de Helsínquia  

 

Mapa fornecido pela Helsinki City Library. 
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Organograma 
 
 

Helsinki City Library 
 
 
   Directora da Biblioteca    
          
    Maija Berndtson     
           
 Departamento dos Serviços  Departamento dos Serviços  
  Regionais de Bibliotecas  Centralizados de Bibliotecas   
 Director Adjunto  Director adjunto   
 Marja-Liisa Vikko-Hämäläinen  Anna-Maria Soininvaara   
          
         Biblioteca Central   
 Bibliotecas         
        Departamento de Adultos   
     Departamento de Crianças   
 Administração  Empréstimo   
        Bibliotecas Móveis   

 Pessoal e Administração  
Serviço de Empréstimo ao Domicílio e 

Bibliotecas de Hospitais   
 Planeamento Financeiro e Logística     
 Contabilidade e Pagamentos          
     Aquisições e Catalogação   
 Serviços de Apoio à Gestão          
            
 Assistente Executiva  Gabinete de Gestão de Informação   
  Unidade de Desenvolvimento         
 Unidade de Marketing e Comunicação  Biblioteca 10   
 Planeamento  Sistemas de Biblioteca  
 Assuntos Internacionais  Serviços de redes  
 Política Nacional de Bibliotecas  Tecnologias de Informação  
     Serviços de Internet  
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Helsinki City Library / 2007: alguns dados estatísticos 

habitantes (31.12.2006) 568 300 

bibliotecas 36 

biblocarros 2 

empréstimos 

biblioteca central 

pólos (35) 

bibliocarros (2) 

bibliotecas institucionais (11) 

serviço de empréstimo ao domicílio 

9 601 730 

777 704 

8 503 660 

220 632 

61 328 

38 406 

empréstimos por habitante 16,9 

visitantes 6 388 564 

visitantes virtuais 6 435 666 

colecção 1 915 827 

nº de pessoas que trabalham nas bibliotecas 

directores 

bibliotecários 

técnicos de biblioteca 

outros 

508 

3 

179 

199 

127 

despesas (euros) 31 633 786 

receitas (euros) 3 017 728 

despesas por empréstimo (euros) 3, 29 

Os dados estatísticos apresentados foram fornecidos pela Helsinki City Library. 

 

Dos empréstimos efectuados o documento impresso (livro) continua a ser o mais requisitado. 

Pela primeira vez, no ano 2007, o número de visitantes virtuais excedeu o número de visitantes físicos à 

biblioteca. Isto comprova a popularidade e a oferta de serviços disponibilizados via Web. A página mais 

consultada, segundo dados estatísticos fornecidos pelo Relatório de Actividades da HCL 2007, foi a Helmet 

Database – visitada 4, 9 milhões de vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

5. Bibliotecas da Área Metropolitana de Helsínquia 

A biblioteca da cidade da cidade de Helsínquia tem uma estreita colaboração com as bibliotecas das 

cidades de Espoo, Vantaa e Kauniainen, formando a Área Metropolitana da Bibliotecas de Helsínquia: 

Serve cerca de 1 milhão de habitantes 

60 bibliotecas 

6 bibliocarros 

Fundos bibliográficos – 3 770 000 itens 

Trabalham cerca de 900 profissionais da área das bibliotecas 

 

 

5.1 Regulamento da rede de bibliotecas da área metr opolitana de Helsínquia 

(Helmet Libraries) 

 

Para aceder aos diferentes serviços disponibilizados pela 

Helmet Libraries é necessário um Cartão da Biblioteca  e 

um PIN Code. 

 

 

 

 

 

5.1.1 Como obter um Cartão da Biblioteca? 

Pode-se adquirir um Cartão da Biblioteca e o PIN Code em qualquer das bibliotecas ou bibliocarro da rede 

de bibliotecas da área metropolitana de Helsínquia. 

O primeiro cartão é gratuito. 

Documentos necessários: apresentação de um documento de identificação com fotografia e nº de 

Segurança Social (o cartão é apenas válido por 6 meses se o utilizador não apresentar um nº de 

identificação). Para obter um cartão da biblioteca é necessário ter residência na Finlândia. 

Crianças menores de 15 anos: É necessário o consentimento de um encarregados de educação que se 

responsabiliza por todos os documentos requisitados. 

Um Centro de Dia, Escolas, Creches podem obter um cartão da Biblioteca válido por ano, ficando uma 

pessoa da instituição responsável pelo seu uso. 

 

O Cartão da Biblioteca é pessoal. Em caso de perda, o utilizador deverá comunicar de imediato à biblioteca, 

evitando-se desta forma, que não fique responsabilizado pelo mau uso do cartão; este é 

removido/cancelado do sistema. O novo cartão está sujeito a uma taxa (3 euros adulto / 2 euros crianças, 

ver anexo 1). 

 

5.1.2 Como obter um PIN code? 

Com atribuição do cartão da biblioteca é também fornecido um PIN code, necessário para: 

 - utilizar as máquinas de auto-empréstimo; 
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 - verificar os documentos que foram requisitados; 

 - renovar empréstimos; 

 - reservar documentos; 

 - utilizar e reservar computadores. 

 

O leitor deve comunicar toda e qualquer alteração dos seus dados pessoais. Todos os dados referentes ao 

utilizador são confidenciais (salvaguardados pela Lei dos Dados Pessoais). 

 

5.1.3 Empréstimos / Devoluções / Reservas 

 

5.1.3.1 Empréstimo 

O utilizador pode requisitar até 40 documentos  de cada vez; e dentro destes, limite: 

até 20 CD’s 

até 5 CD’s / DVD-Roms; 

até 5 VHS; 

até 5 DVD. 

(Nota: A idade limite prescrita na classificação de Filmes, é cumprida no empréstimo domiciliário). 

O período de empréstimo é 28 dias . Excepto: 

   7 dias – Bestsellers; 

   7 dias – DVD’s e VHS; 

   7 dias - CD’s de música 

 

O utilizador recebe uma mensagem por e-mail (quando este foi o meio de contacto com a biblioteca optado 

pelo utilizador), dois dias antes de o prazo de empréstimo expirar. 

Se documento requisitado não tiver sido reservado, o utilizador pode renovar o documento até 3 vezes . 

Os documentos designados como Bestsellers não podem ser renovados. 

A biblioteca não se responsabiliza por alguma reserva que não tenha sido realizada devido a problemas 

técnicos ou falha na rede informática. 

 

5.1.3.2 Devolução 

A devolução dos documentos pode ser realizada em qualquer biblioteca da área metropolitana durante as 

horas de abertura (se o utilizador o desejar pode pedir o recibo). Em algumas bibliotecas existe uma Caixa 

do Correio, onde os documentos podem ser devolvidos. No entanto, se a biblioteca estiver encerrada, a 

devolução só é considerada no dia em que a biblioteca abrir, e se o leitor ultrapassar os dias de 

empréstimo, fica sujeito ao pagamento de multa.(0,20 euros/doc./dia atraso – máximo 6, 00 euros, ver 

anexo 1). 

 

Perda dos direitos de empréstimo 

 - se o utilizador não devolver os documentos requisitados; 

 - atraso na devolução - 28 dias após o prazo estabelecido; 

  - perda ou estrago dos documentos requisitados; 

  - não pagamento das taxas cobradas pela biblioteca. 
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Contudo, se o utilizador regularizar a sua situação, recupera os seus direitos. 

5.1.3.3 Reservas 

Podem-se reservar documentos via web ou na própria biblioteca de qualquer biblioteca Helmet.  

A biblioteca cobra uma taxa para todas as reservas (0,50 euros), excepto: 

  - documentos do Departamento Infanto-Juvenil; 

 - no caso de reserva por telefone, se o documento estiver disponível e o utilizador se 

comprometer a levantá-lo na biblioteca onde ele se encontra. 

O utilizador recebe uma mensagem (por e-mail ou carta) informando-o de quando a reserva está disponível 

para ser levantada. 

Os utilizadores só podem fazer até 30 reservas ao mesmo tempo. 

Documentos que não podem ser reservados: obras de referência e bestsellers. 

 

5.1.4 Empréstimo inter bibliotecas 

O empréstimo inter-bibliotecas permite a partilha de documentos e recursos. Através deste tipo de 

empréstimo podemos requisitar documentos que não estão disponíveis nas bibliotecas públicas, 

especializadas e especiais da área metropolitana.  

Individualmente, o utilizador não pode utilizar directamente este serviço, apenas pela via institucional. Este 

serviço está sujeito a uma taxa, de acordo com o regulamento. 

 

5.1.5 Avisos de atraso 

O 1º aviso é enviado ao leitor 14 dias após a data limite de empréstimo (excepto para os documentos com 

menos tempo de empréstimo). Este aviso também pode ser enviado por e-mail. 

O 2º aviso é enviado 28 dias após a data limite de empréstimo. 

As bibliotecas da área metropolitana de Helsínquia também enviam avisos para pagamentos que estão em 

dívida. 

 

A Biblioteca não se responsabiliza pelos estragos que algum documento requisitado possa causar nos 

equipamentos dos utilizadores ou a terceiros. 

O utilizador terá de compensar a biblioteca se perder ou estragar os documentos requisitados.(ver anexo 1) 

 

5.1.6 Envio de mensagens por sms ou por e-mail 

Envio de mensagens (sms ou por e-mail) para o utilizador informando-o das suas reservas. 

 Serviço disponibilizado em diferentes operadoras de telefones móveis. 

 Serviço sujeito a uma taxa (0,25 Euros por cada mensagem). 

Para aceder ao serviço o utilizador necessita de ter um endereço electrónico, o cartão da 

biblioteca e o seu PIN code. O utilizador pode aceder à sua informação pessoal e optar ou 

não por este serviço). 
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5.2 Catálogo on-line: http://www.helmet.fi/ 

 

 
 
O catálogo on-line da rede de bibliotecas da área metropolitana de Helsínquia, possibilita: 

• Pesquisa bibliográfica; 

• Disponibilidade do documento – se o livro se encontra requisitado ou em que biblioteca se encontra 

disponível; 

• Reserva de documentos; 

• Reserva de computador; 

• Renovação de documentos 

• Actualizar as informações pessoais (morada, telefone, e-mail, etc). 
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6. Programa de estágio na Helsinki City Library (anexo 2) 

6.1 Bibliotecas da rede da cidade de Helsínquia 

 

6.1.1 Pasila Library / Main Library 

http://www.li.hel.fi/fi-FI/pasila/ 

 

 

Arquitecto: Kaarlo Leppänen 

Data: 1986  

 

A biblioteca central fica localizada em 

Pasila. 

Aqui estão centralizados os serviços 

relacionados com a administração, de 

apoio à gestão, aquisições e 

catalogação, empréstimo, departamento 

de adultos e departamento de crianças, 

bibliotecas móveis, serviço de 

empréstimo ao domícilio e bibliotecas 

dos hospitais, serviços relacionados 

com redes e tecnologias de informação. 

 

 

Foto 1: Exterior da Biblioteca 

 

A biblioteca pública, segundo o manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, é a porta de acesso ao 

conhecimento, fornecendo as condições básicas para uma aprendizagem contínua, para uma tomada de 

decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte do Conhecimento 

(as bolas pendentes do tecto significam os planetas, os 

candeeiros de pé os anéis de Saturno, representando 

deste modo, uma galáxia, o universo. A biblioteca como 

fonte do conhecimento). 
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Foto 2: Fonte do Conhecimento 

Na entrada da biblioteca  ficam 

localizados: 

- diversos balcões 

de atendimento aos utilizadores. O 

balcão compacto cedeu a balcões 

fragmentados, para um 

atendimento mais próximo e 

personalizado ao leitor. 

- as máquinas de 

auto empréstimo e auto devolução 

de documentos, extremamente 

fáceis de utilizar, o que justifica as 

taxas de utilização, 75% e 90%, 

respectivamente. 

Foto 3: Balcões de atendimento / Máquina de auto empréstimo. 

 

  

Fotos 4 e 5: Máquina de auto devolução 
Possibilidade de seleccionar a língua que se pretende, obviamente o finlandês e o sueco e, em alternativa o inglês. 

 

 

Estas máquinas existem sobretudo nas bibliotecas de maior 

dimensão, separando os diferentes documentos por assunto e por 

biblioteca. 

Este tipo de trabalho deixa de ser realizado pelos técnicos libertando-

os para outro tipo de tarefas. 

 

 

Foto 6: Shorting Machine (bastidores de uma máquina de auto devolução) 

 

Nos diferentes balcões de atendimento, das diversas áreas, é prestada todo o tipo de ajuda solicitada pelo 

utilizador. 
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Junto dos balcões de atendimento, na entrada da 

biblioteca, localiza-se uma pequena área de 

trabalho, isolada do público, onde os técnicos, 

entre outras tarefas, separam dos documentos 

devolvidos no empréstimo domiciliário, os 

reservados pelos utilizadores, ordenando-os 

alfabeticamente pelo nome do leitor. 

 

 

Foto 7-8: Área de trabalho 

 

A Área de Adultos  ocupa um grande espaço na Biblioteca Central. 

   

Foto 9: Perspectiva da área de adultos (monografias)  Foto 10: Estante/prateleira: Literatura portuguesa 

 

O fundo bibliográfico encontra-se organizado segundo a Classificação de Dewey, em cerca de 60 línguas, 

uma vez que a Biblioteca da cidade de Helsínquia, assumiu desde 1995, o papel de Biblioteca Multilingue. 

Existem também pequenos espaços organizados por géneros literários: fantástico e banda desenhada, 

poesia, são alguns dos exemplos. Este tipo de ”nichos” criam áreas mais intimistas para o leitor. 

 

   
Foto 11: Fantástico e BD Foto 12: Poesia  Foto 13: Fundo sobre Helsínquia 

 

Como não poderia deixar de ser, a biblioteca disponibiliza um fundo bibliográfico especializado sobre a 

cidade de Helsínquia cobrindo diferentes áreas de interesse. 
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Área de periódicos 

 

A biblioteca disponibiliza cerca de 

714 títulos de periódicos (jornais e 

revistas) em 20 línguas diferentes. 

Os títulos dos jornais mais antigos 

(séc. XIX), podem ser consultados 

em microfilme. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Área de periódicos 

 

Embora o livro (documento impresso) constitua a parte mais substancial do fundo da biblioteca, esta 

disponibiliza documentos e materiais em diferentes suportes: 

   
Foto 15: Áudio Livros Foto 16: VHS e DVD Foto 17: CD’ Áudio 

 

Para acesso ao público, encontram-se por toda a biblioteca computadores para consulta do catálogo das 

Bibliotecas da área metropolitana de Helsínquia e computadores disponibilizando outro tipo de serviços e 

programas: bases de dados, Internet, Office, Photoshop…, por tempos de utilização e requisitos diferentes. 

 

Para aceder às mais de 30 bases de dados diferentes, (a maioria em língua finlandesa) o leitor tem de 

possuir o Cartão da Biblioteca, sendo o seu acesso gratuito.  

A maioria destas bases de dados são acessíveis ao pessoal da biblioteca e utilizadores (através dos 

computadores da biblioteca, não via wireless), outras também são acessíveis a partir de casa (com o cartão 

da biblioteca e o PIN code), outras ainda (poucas) exclusivas do staff. Alguns exemplos de Base de Dados 

disponibilizadas: 
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• LINDA, inclui o catálogo das Bibliotecas Universitárias, Biblioteca de Repositório Nacional, 

Biblioteca do Parlamento, Biblioteca de Estatísticas; 

• WORDCAT – a maior base bibliográfica mundial; 

• Base de Dados de Artigos (periódicos); 

• Enciclopédias e Dicionários (ex. Enciclopédia britânica) 

• Literatura (ex. Autores contemporâneos) 

• Música e Arte (ex. Grove Art) 

 

A utilização dos computadores baseia-se em regras e procedimentos comuns em toda a rede de bibliotecas 

da cidade de Helsínquia: 

• Computadores de informação rápida – limite de tempo 15 minutos;  

• Drop-in Workstations – limite de tempo 30 minutos, não podem ser reservados; 

• Asko Workstations – tempo de utilização: de 30 minutos a 2 horas. Para a sua utilização é 

necessário o Cartão da Biblioteca. Podem ser reservados por telefone ou pela Internet: 

http://www.lib.hel.fi/asko/index_en.htm (através deste endereço os utilizadores acedem a manuais 

de como utilizar o computador); 

• Computadores para consulta do OPAC – tempo ilimitado. 

 

  
Foto 18: Consulta do catálogo  Foto 19: Computador ao público 

e/ou informação rápida 

 

Para os utilizadores que pretendam um espaço mais reservado e com 

menos ruído para estudar, trabalhar ou simplesmente fazer os 

trabalhos de casa, a biblioteca disponibiliza um espaço fechado 

separado das áreas de leitura. 

 

 

 

Foto 20: Espaço para leitura silenciosa 
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A Área Infanto-Juvenil  disponibiliza um fundo bibliográfico diversificado e em diferentes suportes. Não 

existe um espaço diferenciado entre as crianças e os jovens adultos, a altura das estantes identifica a faixa 

etária a que se destinam os documentos. 

As actividades de animação dirigem-se fundamentalmente a um público infantil e as que são realizadas de 

uma forma sistemática (uma vez por semana) são as Horas do Conto. 

 

   
Foto 21: Pormenor estantes Foto 22: Espaço de leitura Foto 23: Mesa de jogos 

 

   
Foto 24: Revistas  Foto 25: CD’ Áudio Foto 26: Computadores 

 

Indo de encontro a uma das missões da Biblioteca Pública – promover o conhecimento sobre a herança 

cultural, o apreço pelas artes -, nas salas de leitura é frequente encontrarmos destaques e pequenas 

exposições temáticas, assim como algumas intervenções artísticas.  

   
Fotos 27-29: Instalação criada por alunos de Artes, criando um espaço reservado de leitura. 
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Áreas dos Depósitos  

   
Fotos 30-31: Depósitos de Conservação  Foto 32: Depósitos de Difusão e Circulação 

 

A área do Depósito de Conservação, é constituída por uma série de estantes com o designado ”fundo 

antigo” proveniente das várias bibliotecas da rede. 

Um dos fundos mais procurados pelos utilizadores é curiosamente o das Listas Telefónicas da cidade de 

Helsínquia, que conservam desde 1862. 

   
Foto 33: Lista telefónica de 1862 Foto 34: Lista telefónica de 1908 Foto 35: Listas telefónicas actuais 

 

No Depósito de Difusão e Circulação, localizam-se as estantes com os fundos bibliográficos dos Bibliocarros 

(Bibliotecas Móveis) e do Serviço de Empréstimo ao Domicílio (Home Delivery Service). 

 

É na Biblioteca Central que se reúnem todos os livros que diariamente são 

distribuídos pelas diferentes bibliotecas da rede. Estes, após uma leitura óptica 

do Código de Barras, são encaminhados para a respectiva caixa 

(correspondente a uma biblioteca). Os livros reservados estão devidamente 

assinalados com um papel que é colocado no interior/exterior do livro, com o 

nome do utilizador e posteriormente ordenados alfabeticamente. 

 

 

 

 

Foto 36: Shorting machine 
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6.1.2 Library 10 – Uma perfeita combinação de tecnologias de informaçã o e música  

http://www.lib.hel.fi/fi-FI/kirjasto10/ 

 

A Biblioteca 10 tem uma localização privilegiada, no centro da cidade, no edifício Central dos Correios e, 

perto de várias instituições relacionadas com a área da música: Casa da Ópera, Instituto de Música, 

Academia de Sibelus, Finland Hall, Forthcoming Music Hall. 

 

 

Aberta ao público em Abril de 2005. 

Aberta 72 horas por semana 

Horário 

Segunda a Quinta-feira - 10h00 – 22h00 

Sexta-feira – 10h00 – 18h00 

Sábados e Domingos – 12h00 – 18h00 

(Durante a semana a área do Lobby abre às 8h00.) 

 

 

Foto 37: Exterior da biblioteca 

 

 

Design interior: Talli architects and designers 

Tem cerca de 2000 utilizadores por dia. 

Colecção – 50 000 documentos 

Computadores – 40 

Área – 1000 m2 (público 800 m2) 

 

 

 

 

 

Foto 38: Entrada da biblioteca 

 

Staff 

Equipa jovem, idade média 35 anos, cerca de 28 pessoas (19 

do sexo masculino) – dividem-se entre o bibliotecário 

responsável, pessoal dirigente, especialistas em tecnologias de 

informação, bibliotecários especializados na área da música, 

técnicos profissionais, alunos em aprendizagem, objectores de 

consciência, estagiários. 

 

 

Foto 39: Staff Foto cedida por Kari Lämsä (bibliotecário responsável 

 pela Library10) 
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Utilizadores 

Visitantes por mês aproximadamente 50 000 

Faixa etária 15 aos 30 (60%) 

60% dos utilizadores são do sexo masculino 

50 % dos utilizadores requisita documentos 

 

 

 

Foto 40: Utilizadores Foto cedida por Kari Lämsä  

 

A Biblioteca 10 é um local para trabalhar, tocar, criar, actuar, ouvir música ou simplesmente estar e 

conhecer amigos. 

As áreas de serviços ao público , dividem-se em: 

 

 - Área de atendimento: 

 

Lobby 

Tem um período de abertura ao público durante os dias da 

semana maior. 

Disponibiliza jornais. 

Computadores 

Devolução de documentos (self-machine). 

Reservas. 

Pagamento de multas / taxas. 

Foto 41: Lobby Foto cedida por Kari Lämsä  

 

  
Fotos 42-43: Sistema de senhas para a utilização dos computadores. 

 

Dada a enorme frequência dos utilizadores a recorrer a este serviço, dado que estes computadores não 

podem ser reservados e o seu acesso está limitado a 30 minutos, foi implementado um sistema de senhas, 

em que o leitor retira uma senha e espera pela sua vez. 
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Serviços de Informação ao público 

 

Fácil contacto – técnico e utilizador lado a lado. 

Este tipo de atendimento possibilita um tratamento personalizado, 

transparente e de troca de saberes entre o técnico e utilizador. 

 

 

 

Foto 44: Atendimento side by side Foto cedida por Kari Lämsä  

 

 - Música e informação geral 

Para audição de música disponibiliza: Hi-fi listening points, sala de playback, LP player, headphones para os 

computadores, wireless headphones, CD portáteis, músiva ao vivo. 

Os diferentes tipos de materiais estão agrupados na mesma área, com decoração adequada, de acordo 

com um determinado tema. 

 

Área Pop 

Música, revistas e livros de Pop e Rock, DVD’s (filmes e música), 

banda desenhada, livros e revistas sobre cinema, pequenos 

destaques temáticos, locais onde se pode ouvir música 

 

 

 

 

Foto 45: Área Pop Foto cedida por Kari Lämsä  

 

Área Música Clássica 

Música, revistas e livros de música clássica, DVD’s e vídeos, 

destaques temáticos, locais onde se pode ouvir música 

 

 

 

 

 

Foto 46: Área Música Clássica Foto cedida por Kari Lämsä  

 

Área Mundo 

Música do mundo, música folk, periódicos sobre este tipo de 

músicas, guias de viagem, revistas e DVD’s sobre viagens. 

 

 

 

 

Foto 47: Área Mundo Foto cedida por Kari Lämsä  
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Sobre música a Biblioteca 10 disponibiliza cerca de: 

Cd’s 40 000 

Livros 5 500 

Partituras (=music notation) 9 000 

Vídeos e DVD’s 500 

Vinil LP’s 1 000 

Periódicos 85 

 

 

 

Foto 48: Estantes com Vinil LP’s 

 

Outras colecções disponibilizadas: 

Tecnologias de Informação 

DVD’s 

Banda Desenhada 

Guias de viagem 

Revistas e jornais generalistas 

Bestsellers 

 

 

 

Foto 49: Estantes de periódicos 

 

 - Estúdios de Gravação Áudio e Vídeo 

 

Os utilizadores dirigem-se à biblioteca para gravar as suas próprias 

músicas e vídeos, que depois podem ficar disponibilizados ao 

público. Assim como requisitar, para uso interno, instrumentos 

musicais (guitarras), gratuitamente. Para isso basta possuírem o 

cartão da biblioteca. 

 

 

Foto 50: Estúdio de Gravação Áudio e Vídeo 

Foto cedida por Kari Lämsä 

 

  

Foto 51: Torre de CD’s Foto 52: Instrumentos para empréstimo 
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 - Estúdios de Gravação, Reprodução e Ensaios 

 

Equipamento disponibilizado: microfones, piano, guitarras, baixo 

Tempo de utilização: 1h30m a 2h00 

Taxa de utilização: 90% 

 

 

 

 

Foto 53: Estúdios de Gravação e Reprodução Foto cedida por Kari Lämsä  

 

 - Estúdio de Edição Áudio 

Equipamento disponibilizado: software para edição e gravação, mesas de mistura, drum pad, DJ record 

player 

Tempo de utilização: 1h30m a 2h00 

Taxa de utilização: 80% 

 

 - Sala para trabalhos em grupo 

 

Equipamento disponibilizado: 3M Super Close projector 

Capacidade: 18 lugares sentados 

Videoconferência 

Apenas pode ser utilizado por associações e organizações com fins 

não comerciais. 

 

 

Foto 54: Sala de trabalhos de grupo 

 

 - Palco 

 

Local para concertos, painéis de discussão, exibições, multimédia 

displays, aqui também se realizam encontros com escritores, 

conversas sobre livros, contam-se histórias, realizam-se entrevistas. 

Canais de distribuição: webcasts e podcasts, Mp3, rádio. 

Espaço que tem boa acústica, sistema de luzes, PA-equipment, 

transmissões on-line. 

 

Foto 55: Palco 

 

Os utilizadores podem utilizar a biblioteca como lhes apetece. O mobiliário da biblioteca é amovível de 

forma que o utilizador o posicione da melhor maneira que lhe convém. 
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Fotos 56-57: Espaços ajustados pelo utilizador Fotos cedidas por Kari Lämsä 

 

 

A própria cablagem dos computadores vem do tecto o que torna todo 

o espaço flexível. 

 

 

 

 

 

Foto 58: Área de computadores 

 

Para além dos computadores que a biblioteca disponibiliza, o utilizador pode trazer o seu próprio 

computador portátil e utilizar os espaços e recursos da biblioteca, designadamente a internet (wireless) 

aceder a bases de dados (Wlan connections), periféricos que pode requisitar DVD, CD-RW, headphones, 

CD portáteis, Sticks USB e Bluetooth. 

 

Muitos dos serviços disponibilizados podem ser acessíveis a quem não possua cartão da Biblioteca. A 

posse do cartão possibilita o acesso a mais serviços: empréstimo, utilização de computadores, bases de 

dados, utilização dos diferentes estúdios. 

 

Áreas de serviços internos 

   
Foto 59: Sala de reuniões Foto 60: Sala de trabalho técnico Foto 61: Sala de refeições 

Como não poderia deixar de ser, praticamente todas, senão todas as bibliotecas têm um espaço reservado 

para refeições (disponibilizando fogão, lava-louças, máquina de café, frigorífico) e convívio entre todos os 

técnicos. 
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6.1.3 Pohjois-Haaga Library 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/pohjois-haaga/ 

 

Em Fevereiro de 2007, esta biblioteca 

sofreu algumas alterações: 

 - aquisição de novo mobiliário; 

 - alteração na decoração dos espaços, 

nas janelas havia cortinas e os vidros 

estavam tapados, impossibilitando que se 

visse o exterior e vice-versa – agora é um 

edifício transparente, de fora para dentro e 

de dentro para fora. 

 

 

 

Foto 62: Exterior da Biblioteca 

 

Em frente à entrada, logo de frente localizam-se os postos de 

devolução de documentos. 

É neste local, onde por vezes se realizam pequenas mostras 

bibliográficas sobre um determinado autor ou tema. 

 

 

 

Foto 63: Pequena mostra bibliográfica sobre 

 a Rússia 

 

Área de Adultos 

Ao longo das janelas e na extensão da biblioteca localizam-se os vários computadores (não só para 

consulta do catálogo mas também para diferentes funcionalidades) e a área dos jornais e revistas em 

diferentes línguas. 

  
Foto 64: Computadores/adultos Foto 65: Consulta do OPAC 
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Todo o mobiliário existente nesta zona é amovível de forma a tornar este espaço flexível para diferentes 

actividades. 

 

   
Fotos 66-68: Área de periódicos 

 

Música 

É frequente encontrar nas bibliotecas uma torre 

de Cd’s Áudio, para ouvir músicas não só 

seleccionadas pelo staff mas também pelos 

próprios utilizadores. A selecção é semanal e 

existe sempre o cuidado de incluir um a dois cd’s 

para os mais pequenos. 

 

 
Foto 69: Estantes CD’ Áudio Foto 70: Torre de Cd’s 

 

Em termos de actividades / iniciativas para adultos (séniores) a biblioteca dinamiza, à semelhança de outras 

bibliotecas de Helsínquia, Cursos Básicos de Formação na área da informática: Como usar o computador; 

Como usar Internet; Como utilizar o e-mail. 

Todas as semanas, às 4ª feiras, durante uma hora, turmas formadas pelo máximo de quatro adultos de 

cada vez, recebem uma formação muito personalizada, pois cada adulto tem o seu próprio ritmo de 

aprendizagem. O calendário da formação é acordado com o formando. 
 

Área Infanto-Juvenil 

 

Esta área dinamiza sobretudo actividades para os mais 

pequeninos, designadamente a Hora do Conto que realiza 

apenas uma vez por semana. 

 

 

 

 

 

Foto 71: Espaço Hora do Conto Foto 72: Caderno Hora do Conto 
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Uma iniciativa, que interessa registar, é que todas as crianças que assistem à Hora do Conto recebem um 

caderninho onde colocam no final de cada história que ouviram, um boneco autocolante (uma espécie de 

cromo), por cada vez que deslocam à biblioteca. Uma espécie de caderneta que guardam religiosamente. 

 

 

É também distribuído, no início de cada ano lectivo, a todas as crianças do 1º 

ano de escolaridade, através dos respectivos professores, um postal e um saco, 

convidando-as para irem à Biblioteca (iniciativa da rede de bibliotecas da área 

metropolitana da cidade de Helsínquia). 

 

 

 

 

 

Postal ”Benvindo à Biblioteca” 

 

Multimédia 

            
Foto 73-74: Estantes CD’s, DVD’s, Áudio Livros   Foto 75: Sinalética (pormenor) 

 

Nas áreas dedicadas aos mais pequenos encontramos a sinalética das estantes/prateleiras adaptada a esta 

faixa etária: um pequeno ícon visual temático do assunto agrupado. 

No fundo bibliográfico existente encontramos ainda uma estante com títulos de revistas e livros 

direccionados para um público juvenil. 

 

  
Foto 76: Estante periódicos Foto 77: Estantes Ficção Juvenil 
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Apesar de ser uma biblioteca pequena o nº de empréstimos e visitantes tem vindo a crescer. 

Alguns dados estatísticos: 

Ano Empréstimos Visitantes 

2007 12 934 9 608 

2008 (Setembro) 13 485 10 645 

 

Estes dados são importantes, uma vez que a biblioteca se localiza numa zona onde não habitam muitas 

crianças (apesar de existirem, relativamente perto, algumas escolas), mas sim uma população já 

envelhecida, mas que continua atenta às necessidades dos utentes da comunidade onde se circunscreve. 
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6.1.4 Etëla-Haaga Library 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/etela-haaga/ 

 

 

Arquitecto: Helvi Mether-Borgström 

Ano: 1964 (alterações 1994) 

 

Localização privilegiada, ao lado de uma escola do 1º e 2º ciclo 

(especializada na área de Educação Física), sendo estes os seus 

principais utilizadores. 

 

 

 

 

 

Foto 78: Exterior da biblioteca 

 

Área de Atendimento 

Aqui localiza-se o balcão central para devolução de documentos e os dois postos existentes de auto 

empréstimo. Todas as questões e dúvidas relacionadas com o funcionamento da biblioteca podem ser aqui, 

esclarecidas. 

  
Fotos 79-80: Balcão de atendimento 

 

Área Adultos 

Estende-se pelo R/C (Ficção) e 1º andar (Não Ficção). 

   
Foto 81: Área adultos - R/C  Fotos 82-83: Área adultos - 1º Andar 
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As revistas, com a excepção do último número podem ser requisitadas para empréstimo domiciliário. 

     
Foto 84: Computadores Foto 85: Periódicos              Foto 86: Multimédia 

 

 

Em todas as bibliotecas da área metroplolitana de 

Helsínquia existe um espaço onde são colocados 

os livros Bestseller , aqueles que têm um maior 

histórico de empréstimo. 

Para estes itens as regras de empréstimo são 

ligeiramente diferentes; apenas podem ser 

requisitados por um período de 7 dias e não 

podem ser renovados. Todos os livros Bestseller 

são identificados com uma etiqueta. 

Foto 87: Destaque Bestseller Foto 88: Exemplo de um Bestseller 

 

 

À semelhança da Biblioteca Pohjois-Haaga, ministram Cursos Básicos de Formação na Área de Informática 

destinados a um público adulto fornecendo os manuais elaborados pela própria biblioteca. 

 

   
Foto 89: Folha de rosto do manual Fotos 90-91: Exemplos de páginas: Como utilizar o computador 
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Área Infantil 

 
Foto 93: Espaço infantil 

 

 
Foto 94: Utilização de computadores 

Foto 92: Espaço Hora do Conto 

 

Espaço polivalente, serve de sala de leitura e quando decorre a actividade de animação da leitura – Hora do 

Conto -, existe uma cortina que é corrida criando um espaço mais intimista para a leitura e animação de 

uma história. 

À semelhança do que se passa noutras bibliotecas, este tipo de actividade é aquela que é desenvolvida de 

uma forma sistemática e regular. 

A área reservada aos computadores é bastante concorrida não só para consultas na Internet, mas também 

utilização de CD’Rom. 

 

Área Juvenil 

 

Existe já uma preocupação na criação de espaços diferenciados da área 

infantil e área de adultos para os adolescentes, uma vez que estes não se 

identificam com os espaços atrás mencionados. 

Apesar das actividades desenvolvidas estarem em fase de arranque e, por isso 

ainda não são conhecidos resultados, o esforço tem sido meritório, no resgaste 

deste tipo de leitores. 

 

 

 

 

Foto 95: Torre de CD’s 
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Uma actividade desenvolvida para as crianças que frequentam o 1º e 2º ciclo de escolaridade é a Ajuda 

nos Trabalhos de Casa, da responsabilidade dos técnicos da biblioteca. 

 

Realiza-se todos os dias da semana, durante uma hora (no horário de sobreposição 

da equipa da biblioteca). Os técnicos colocam uma sinalética em cima do balcão e 

as crianças dirigem-se para a sala se necessitarem de algum tipo de ajuda nesta 

matéria. Não são explicações, são orientações de como podem procurar a 

informação que pretendem... 

 

 

 

Foto 96: Sinalética” Homework” 

 

Reclamações, Sugestões, Agradecimentos 

Em todas as bibliotecas da cidade de Helsínquia encontramos em locais 

estratégicos, normalmente junto do balcão de atendimento (à entrada da 

biblioteca) uma caixa, onde os utilizadores poderão preencher uma folha 

registando as suas reclamações, sugestões ou agradecimentos. 

Cada biblioteca tem a responsabilidade de inserir estes dados no computador 

para que as diversas questões levantadas possam ser encaminhadas e 

respondidas, ou pelos responsáveis de cada biblioteca a que a nota diz 

respeito, ou pela Unidade de Comunicação e Marketing se se trata de 

questões gerais das bibliotecas de Helsínquia. 

 

Foto 97: ”Caixa” de Reclamações, Sugestões e Agradecimentos 

 

 

Biblioteca como meio de promover o apreço pela Arte  

 

É muito frequente encontrarmos 

apontamentos de arte em cada 

biblioteca visitada, ajudando a 

embelezar o espaço envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 98: “Without skin” 
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6.1.5 Viikki Library 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/viikki/ 

 

Área: 1000 m2 

Gabinete de Arquitectura: ArK-House 

Ano: 1999 

 

A velha biblioteca de Pihlajamäki, fundada em 1972, 

“deslocou-se”, e continuou as suas operações na nova 

Biblioteca Pública em Viikki, situada num dos pólos 

universitários da cidade de Helsínquia. 

 

O mesmo edifício é partilhado por: Biblioteca de Ciências 

(Ciências Biológicas, Biotecnologia, Ciências da Nutrição, 

Farmácia, Têxteis, Agricultura e Florestas...); Café; 

Auditório; Salas de estudo para estudantes; Livraria 

universitária; Reprografia da Universidade; Faculdade de 

Agricultura e Florestas (Agronomia). 

 

Foto 99: Exterior da biblioteca 

 

Entrada da biblioteca 

  
Fotos 100-101: Balcão de atendimento 

 

No Balcão Central, os utilizadores são informados de todo o funcionamento da biblioteca. Toda esta área irá 

sofrer a curto prazo (Novembro de 2008) algumas alterações de forma a torná-la mais funcional, 

designadamente os postos de auto empréstimo irão ser deslocados para mais próximo da entrada. 

 

Os utilizadores da biblioteca de Viiki têm a possibilidade de entregar os 

documentos requisitados depositando-os na caixa de correio para o 

efeito. Todos os dias de manhã, os funcionários da biblioteca procedem 

ao levantamento dos diferentes itens, regularizando a ficha do leitor. 

 

 

Foto 102: Caixa de correio de devolução de documentos 
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Curiosidade: 

Com o patrocínio de uma Loja de Desporto, a biblioteca disponiliza para empréstimo 

os chamados Nordic Walkers (extremamente populares entre os finlandeses), 

incentivado a prática de desporto. 

 

 

 

 

Foto 103: “Nordic Walkers” 

 

Área Adultos 

 

Todo o fundo bibliográfico (Literatura) encontra-

se para além do finlandês e sueco (as duas 

línguas oficiais da Finlândia) em várias línguas 

estrangeiras, designadamente: inglês, alemão, 

francês, russo, somaliano entre outras. Uma vez  

que existe em toda a rede uma forte preocupação 

na integração do imigrante. 

 

 

Fotos 104-105: Estantes/corredores - Ficção 

 

Área Multimédia 

 

   
Foto 106: Estantes CD’s Áudio  Foto 107: Estantes livros de música Foto 108: Estantes VHS, DVD 

 

Alguns dados estatísticos da colecção (2007): 

Livros 33 000 

CD’s 4 500 

DVD’s 450 

Videos 650 

CD’Rom’s 300 

Revistas e Jornais 120 

Dados fornecidos pela responsável da biblioteca, Mari Heino 
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Para os leitores que necessitassem de um espaço mais reservado para a elaboração 

dos seus trabalhos, foi concebida uma sala para leitura silenciosa , que acabou por 

não ser muito utilizada uma vez que o pólo universitário onde esta biblioteca se 

localiza proporciona outros espaços com estas características. Deste modo, esta sala 

irá ser transformada num outro espaço com outras valências; equacionava-se se seria 

adaptado para as crianças (local para a Hora do Conto) ou para os mais jovens, uma 

vez que não existe um espaço diferenciado para esta faixa etária. 

Foto 109: Sala de leitura silenciosa 

 

Tecnologias da Informação 

Sala de computadores com reserva 

Através da Internet ou por telefone os utilizadores 

podem reservar um computador para realização 

dos seus trabalhos. A reserva expira se o 

utilizador ultrapassar 10 minutos depois de ter 

começado a sessão. 

Esta sala é também reservada para formações 

uma vez que disponibiliza equipamento para 

diferentes tipos de sessões: televisão, DVD, ecrã 

de projecção, datashow… 

Fotos 110-111: Sala de computadores com reserva 

 

Existem também duas salas individuais para trabalhos específicos relacionadas com o tratamento de 

imagem, onde o utilizador pode usar periféricos como o scanner ou o CD-Drive. 

Nas salas de leitura estão disponíveis computadores para os quais não é necessário reserva e onde se 

podem realizar consultas rápidas assim como efectuar uma simples pesquisa no catálogo. 

 

  
Foto 112: Computadores uso geral Foto 113: Computadores para consulta de catálogo 
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Área Infanto-Juvenil 

 

 
Fotos 114-116: Área Infanto-Juvenil 

 

Uma das particularidades deste edíficio redondo, todo em vidro, é ter três jardins de Inverno: o jardim 

egípcio, o romano e o japonês. Estes jardins são acessíveis pela biblioteca, tornando-se espaços 

extremamente agradáveis e apetecíveis por partes dos leitores. 

 

   
Foto 117: Jardim Egípcio   Foto 118: Jardim Egípcio (papiros) 

 

Existe uma estreita colaboração e cooperação, com divisão de responsabilidades, entre a Biblioteca Pública 

e a Biblioteca de Ciências: 

• Sala de leitura de periódicos  comum . 

Este serviço tem um horário de funcionamento mais alargado do que qualquer uma das bibliotecas, 

abre mais cedo, às 8h00, disponibilizando jornais e revistas aos utilizadores. 

 

  
Foto 119-120: Sala de Periódicos comum 
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• Sala de referência comum. 

Ambas as bibliotecas têm responsabilidades diferentes, mas concertadas relativamente à aquisição de 

documentos para este espaço.  

  
Fotos 121-122: Sala de referência comum 

 

 

Neste espaço, são organizadas cerca de quatro pequenas mostras 

bibliográficas, acordadas ano a ano pelas duas bibliotecas. Os livros 

em destaque têm a particularidade de poderem ser requisitados. 

 

 

 

Foto 123: Mostra bibliográfica sobre Mika Waltari 

 

 

Esta cooperação estende-se à partilha das mesmas máquinas fotocopiadoras, 

selecção de documentos de Não-Ficção e troca pontual de técnicos, 

enriquecendo as suas valências nas suas áreas de trabalho. 

 

Existe, inclusivamente, uma passagem física entre uma biblioteca e a outra, 

apesar de diferentes, estas complementam-se. 

 

 

Foto 124: Passagem da Biblioteca 

Pública para a Biblioteca de Ciências 

 

 

Importa ainda referir, que muitos livros que deixam de ser requisitados, por um largo período de tempo, são 

retirados das estantes (dando espaço para as novas aquisições), o código de barras é anulado e são 

vendidos ao público em geral, a preços simbólicos. A verba resultante das vendas entra na contabilidade do 

município.  
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Foto 125: Estante com livros para venda Foto 126: Exemplo de um livro com o  

Código de barras anulado 

 

 

Política de Aquisições 

Cada biblioteca é responsável pela selecção das suas próprias aquisições, mas todo o processo é 

centralizado na Biblioteca Central (Pasila Library), que desta forma consegue obter descontos razoáveis, 

uma vez que assina contratos com firmas/editoras por um período de três anos. A verba atribuída a cada 

biblioteca, está indexada ao seu número de empréstimos e, é percentualmente distribuída pelas diferentes 

áreas e tipos de documentos. 

O desenvolvimento das colecções tem sempre presente as necessidades dos utilizadores. As colecções 

têm a validade, mais ou menos, de 10 anos. 
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6.1.6 Itäkeskus Library 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/itakeskus/ 

 

 

 

Área: 2 040 m2 (2 pisos) 

Gabinete de Arquitectura: Björn Krogius 

Ano: 1984 (alterações 1991, 1998, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Foto 127: Exterior do Centro Cultural STOA Foto cedida por Tarja Lotvonen, bibliotecária em Itäkeskus 

 

 

A biblioteca situa-se num centro cultural – STOA 

(http://www.stoa.fi/). É uma das maiores e mais 

frequentadas bibliotecas da cidade de Helsínquia. 

 

 

 

 

 

 

Foto 128: Entrada da Biblioteca Foto cedida por Tarja Lotvonen 

 

 

Informação geral 

• 14 000 documentos 

• ca 85.000 empréstimos em 2007 

• Abertura de Segunda a Domingo (60 

horas por semana) 

• Staff: 60 pessoas 

 

 

 

 

 

 

Foto 129: Perspectiva geral da biblioteca Foto cedida por Tarja Lotvonen 
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Dada a grande afluência de utilizadores, esta biblioteca optou no balcão central por 

um sistema de senhas em que os utilizadores têm de esperar pela sua vez para 

serem atendidos para os diferentes pedidos: obtenção do Cartão da Biblioteca, 

levantamento de reservas, reserva de computadores… 

 

 

 

Foto 130: Balcão de atendimento 

 

Área Adultos 

Para além das áreas de Ficção e Não Ficção, a biblioteca disponibiliza uma ampla área de periódicos, onde 

os utilizadores têm ao seu dispôr, cerca de 450 títulos diferentes, entre jornais e revistas, em várias línguas. 

  
Fotos 131-132: Área de periódicos 

 

Existem vários leitores de CD’ Áudio para os utilizadores poderem ouvir música enquanto estão na 

biblioteca a estudar, a pesquisar ou simplesmente ler um bom livro. Para a sua utilização é necessário 

possuirem o Cartão da Biblioteca. 

 

Área Infanto-Juvenil 

 

Sozinhos ou acompanhados pelos seus pais, 

este é um espaço extremamente concorrido 

pelos mais novos.  

Disponibiliza entre outros serviços: 

• Utilização de computadores (consulta 

Internet, pesquisa, leitura de CD’Rom, 

alguns jogos interactivos); 

• Postos de audição de música e de 

Áudio Livros, extremamente solicitados, 

não só para consulta local mas também 

para empréstimo domiciliário. 

Foto 133: Perspectiva de um espaço de leitura 
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Foto 134: Utilização de computadores              Foto 135: Consulta de catálogo Foto 136: Espaço Hora do Conto 

 

           
Foto 137: Torre de CD-Audio                 Foto 138: Audição de Áudio Livros Foto 139: Mesa de Leitura 

 

 

A biblioteca em Itäkeskus promove várias actividades e projectos na área de animação e promoção da 

leitura:  

Ler é divertido!  

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

• Horas do Conto 

• Visitas à Biblioteca 

• Orientação: Como usar a biblioteca? 

• Book Talk (Conversas sobre livros) – Fala-se um pouco sobre o livro, lê-se um bocadinho de forma 

a cativar o utilizador para a leitura. 
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• Book Hospital: pequenas oficinas “enfermarias” onde as crianças 

trazem alguns dos seus livros de casa que estejam com algumas 

mazelas, estragados, para que possam ser intervencionados na 

biblioteca. 

 

 

Foto 140: “Book hospital” Foto cedida por Tarja Lotvonen 

 

Projectos (da rede metropolitana ou rede de bibliotecas de Helsínquia): 

• Saco de Livros – projecto orientado para os professores sobre um determinado tema para 

dinamização dentro da sala de aula; 

• Casa de 100 famílias – projecto orientado para famílias (em elaboração). O objectivo é levar os pais 

a ler histórias aos seus filhos. Tratam-se de sacos cuja selecção de livros é realizada pela biblioteca 

sobre um determinado tema. No saco segue um caderno para os pais registarem as suas 

impressões que depois serão lidas por outros pais. 

• Convite para se inscreverem na biblioteca e oferta de um saco a todos os alunos do 1º ano de 

escolaridade; 

 

Existe uma estreita cooperação entre as bibliotecas e as escolas: 

• Visitas da Biblioteca à Escola e vice-versa; 

• Competição do Leitor Activo – Active Reader Competition. Trata-se de 

uma competição organizada pelas Bibliotecas da Cidade de Helsínquia e 

o Departamento de Educação. A turma que ler um maior nº de páginas 

ganha. 
 

 

Foto 141: Alunos participantes Competição do Leitor Activo 

Foto cedida por Tarja Lotvonen 

 

Actividades desenvolvidas para os jovens adultos 

 

Uma preocupação nas bibliotecas de Helsínquia e 

da Finlândia de uma forma geral é a pouca 

frequência/presença dos jovens adultos nestes 

espaços. Um dos primeiros passos foi a criação de 

espaços diferenciados da áreas infantis e de 

adultos com que eles se identificassem, fundos 

bibliográficos específicos e obviamente a 

dimanização de algumas actividades. 

 

 

Foto 142: Espaço para os Jovens Adultos Foto cedida por Tarja Lotvonen 
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• The love bus Project (2005)  

 

Utilizou como recurso um bibliocarro que visitou cerca de 16 

Upper Comprehensive Schools na cidade de Helsínquia – 

envolvendo mais de 1 600 alunos (idades compreendidas entre 

13 e os 16 anos). Todo o fundo bibliográfico tinha como assunto 

o amor e a sexualidade.  

 

 

• The Summer bus 

 

Com fundos específicos, em diferentes materiais, para esta faixa 

etária. Mais uma vez, o bibliocarro utilizado para eventos especiais 

saiu à rua, circulando pelas ruas de Helsínquia 

 

 

 

 

Foto 143: “Summer Bus” Foto cedida por Tarja Lotvonen 

 

• Festival de Verão da Cidade de Helsínquia 

 

Neste festival realizaram-se também actividades para as crianças e 

jovens. Exemplo da imagem um teatro de fantoches para os mais 

pequenos, dentro do bibliocarro. 

 

 

 

 

 

Foto 144: Teatro de Fantoches Foto cedida por Tarja Lotvonen 

• LOKAVIIKOT – Festival para os mais jovens em 

2008 

Decorreu pela primeira vez, com um calendário de 

actividades vastíssimo e diversificado em diferentes locais 

da cidade de Helsínquia, envolvendo diversas instituições (Centros de Saúde, Centros Culturais, Museus). 

   
Fotos 145-147: Pequenas intervenções na Central de Comboios de Helsínquia, durante o Festival Lokaviikot 
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6.1.7 Vuosaari Library 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/vuosaari/ 

 

Área: 1 500 m2 

Gabinete de Arquitectura: Heikkinen-Komonen Oy 

Ano: 2001 

 

A Biblioteca Pública de Vuosaari localiza-se no Centro 

Cultural Municipal – VUOTALO desde 2001, uma vez, que já 

existia desde 1967, uma pequena biblioteca. 

A população nesta área da cidade tem vindo a crescer, 

senão vejamos os números: 

1967 – 14 000 Habitantes 

2001 – 30 000 Habitantes 

2007 – 34 000 Habitantes 

e a tendência é continuar a crescer (até aos 40 000). 

 

 

Foto 148: Exterior do Centro Cultural Vuotalo 

 

Neste Centro Cultural encontramos os seguintes serviços: 

• Biblioteca Pública de Vuosaari, cujo director é também o que administra o Centro Cultural; 

• Centro de Educação para Adultos: onde são ministrados Cursos de Trabalhos Manuais (ex. 

Carpintaria), de Tecnologias de Informação, de Arte, de Música, de Línguas; 

• Gabinete que organiza diferentes eventos culturais: teatro, música, exposições... 

• Duas escolas: Comprehensive School (7 aos 12 anos) and UpperComprehensive School (13 aos 16 

anos) utilizam alguns destes espaços para sala de aula.  

 

 

 

Visitantes / ano – 400 000 

Empréstimos / ano – 460 000 

Abertura / semana – 54 Horas 

Staff – 22 pessoas (inclusivé objectores de 

consciência) 

 

 

 

 

 

Foto 149: Entrada da biblioteca 

Fonte: http://www.lib.hel.fi/en-GB/vuosaari/kuvia/ 
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Área de entrada 

No átrio da biblioteca localizam-se os 

diferentes balcões de atendimento, 

computadores de consulta rápida e 

de consulta do catálogo, assim como 

os postos de auto empréstimo e auto 

devolução dos documentos. 

 

 

 

Foto150: Balcão de atendimento  Foto 151: Computadores 

 

 

Nas imagens podemos visualizar professoras que 

auxiliam os seus pequenos alunos a utilizar estas 

máquinas, cujo procedimento é muito simples. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 152: Auto empréstimo Foto153: Auto devolução 

 

Área de adultos 

  
Foto 154: Perspectiva geral (estantes Ficção e Não Ficção)  Foto 155: Mesas de Leitura 

 

Como mais de 10% da população fala uma língua diferente do finlandês e sueco (as duas línguas oficiais da 

Finlândia), existe uma constante preocupação para que os fundos bibliográficos cubram as diferentes 

necessidades da população imigrante, designadamente os imigrantes russos, que nesta área da cidade têm 

uma percentagem significativa. 

Uma das bibliotecárias, Raija Heikkinen-Tuominen, é de nacionalidade russa e, orienta Curso de Formação 

(na sua língua materna), destinados a diferentes grupos etários, para esta comunidade de imigrantes: Como 
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utilizar a Bibloteca; Como utilizar o computador; Como utilizar a Internet ou o e-mail. Assim como organiza 

Horas do Conto, em russo, para os mais pequenos. 

 

Área de periódicos 

   
Fotos 156: Perspectiva geral Foto 157: Revistas Foto 158: Jornais 

 

 

Do fundo bibliográfico são extremamente 

procurados e solicitados os Áudio Livros e os 

livros com caracteres maiores, para os 

utilizadores com problemas de visão. 

 

 

 

 

 

Foto 159: Áudio Livros Foto 160: Livros com caracteres maiores 

 

Os utilizadores que necessitem de um espaço mais reservado podem usufruir de uma sala isolada das 

salas de leitura geral, para a realização dos seus trabalhos, para onde podem levar os seus computadores 

portáteis. 

 

 

Uma actividade, que se realiza pontualmente e, que se estende a toda a rede 

de bibliotecas da área metropolitana de Helsínquia: 

MIELIKIRJA = O meu livro favorito 

Numa estante são colocados os livros favoritos do staff e utilizadores, 

justificando a sua escolha e sugerindo a sua leitura a outros leitores. 

 

 

 

 

 

Foto 161: Mielikirja 
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Área Infantil 

 

A partir de 2001, quando a biblioteca de Vuosaari se 

deslocou para o centro Cultural Vuotalo, passou a existir 

um Departamento para as Crianças e os Jovens Adultos. 

 

Nesta área da cidade, cerca de 20% da população são 

crianças em idade escolar; daí existirem cerca de 28 

Creches e Jardins-de-Infância, 8 Elementary School (7 

finnish, 1 swedish), 2 Secondary School e 2 Upper 

Secondary School. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 162: Perspectiva geral 

 

Tarinamajakka – A casa para a Hora do Conto 

É o centro das atenções na área dedicada às crianças. Um espaço tranquilo onde as crianças podem estar 

e cujas paredes são um verdadeiro conto de fadas. As paredes foram pintadas por duas pessoas que 

trabalham neste departamento. 

 

 
Fotos 163-165: Tarinamajakka 
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Existe um espaço dedicado às famílias, onde elas podem estar com os seus filhos a ler, contar histórias, 

jogar, brincar... Aqui os pais encontram também informação sobre o crescimento e desenvolvimento das 

crianças. 

   
Fotos 166-168: Espaço dedicado às famílias 

 

Obviamente que existem periódicos, CD’s audio, vídeos e DVD’s seleccionados para esta faixa etária. As 

crianças têm no seu espaço computadores de acesso à Internet, de utilização de CD’Rom, para pesquisa 

ou simplesmente realizar alguns trabalhos. 

   
Foto 169: Periódicos Foto 170: Torre de CD’s Áudio Foto 171: Computadores 

 

Concurso: KANSIKISA  = A melhor capa  

 

O utilizador selecciona qual a capa que mais gosta, explicando o motivo da sua 

preferência. No fim do concurso é sorteado um vencedor que recebe um 

prémio em livros, patrocinado pelo editor. 

 

 

 

 

 

 

Foto 172: Destaque ao Concurso Kansikisa 
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Área Jovens Adultos 

 

Esta biblioteca tem a particularidade de ter um 

Serviço dedicado aos Jovens adultos – uma ponte 

entre os serviços: crianças e adultos. 

Antes da renovação em 2007, os jovens com idades 

compreendidas entre os 14 e 17 anos utilizavam uma 

zona na área de adultos (junto da área de Ficção e 

Banda Desenhada) de que gostavam particularmente 

por haver uma “mesa livre”, sem computadores e 

também porque estavam afastados do balcão central 

da biblioteca, onde normalmente os técnicos se 

localizam. 

Com a renovação, este espaço foi repensado para 

este grupo, foram colocados alguns sofás, retirada 

uma estante e, criada uma colecção específica 

compreendendo diferentes tipos de materiais (livros, 

revistas, CD´s, DVD´s). 

 

Foto 173: Espaço Jovens Adultos 

 

 

Uma particularidade foi colocar visível as capas dos livros nas estantes, e não 

apenas a lombada, tornado os livros mais apelativos. 

 

Para já e tratando-se de um novo serviço, a reacção tem sido positiva por 

parte do grupo a quem se destina este espaço. Pretendem num curto espaço 

de tempo, envolver os utilizadores no processo de selecção das aquisições e a 

colaboração dos jovens na organização de determinado tipo de eventos. 

 

 

 

Foto 174: Estantes Ficção 

 

Diamond Library 

 

Atribuído anualmente a uma biblioteca (Bibliotecas Públicas de Helsínquia) 

que tenha prestado bons serviços. À biblioteca de Vuosaari foi atribuído 

este prémio em 2004. 

 

 

 

Foto 175: Diamond Library 
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6.1.8 Rikhardinkatu Library 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/rikhardinkatu/ 

 

 

Área: 3 000 m2 

Arquitecto: Theodor Höijer 

Ano: 1881 (alterações 1923, 1957-59, 1986-88 e 2003-04) 

 

Construída em 1881, foi o primeiro edifício nórdico a ser concebido de 

raiz para ser uma biblioteca. 

A Biblioteca de Rikhardinkatu foi até 1986 a Biblioteca Central da cidade 

de Helsínquia, apesar de em 1912 se ter manifestado a necessidade de 

uma nova biblioteca, com mais espaço. 

 

Foto 176: Exterior da biblioteca 

 

Foi um edifício que sofreu diversas tranformações para se tornar mais funcional, conservando o estilo 

original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 177-178: Área Infanto-Juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 179-180: 

Exposição de Livros de Artista 

   Fotos 181-182: Balcão Central 

Fotos cedidas Jorma Mähönen, bibliotecário responsável em Rikhardinkatu Library 
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Área de entrada 

 

Local onde se prestam todas as informações gerais sobre o 

funcionamento da biblioteca, se obtém o Cartão de Leitor, onde o 

leitor levanta as suas reservas de documentos. 

Aqui se localizam as máquinas de auto empréstimo e se efectuam as 

devoluções que são realizadas manualmente. 

 

 

Foto 183: Balcão central de atendimento 

 

 

A área de Adultos estende-se por diferentes pisos, onde se localizam vários 

espaços reservados de leitura, dando a esta biblioteca um carácter mais 

intimista. 

Pelo facto de se situar no centro da cidade, esta é uma biblioteca muito 

procurada pelos utilizadores. 

 

 

 

 

Foto 184: “Book Tower” 

 

Em 1992 a Biblioteca do British Council  foi doada à cidade 

de Helsínquia e incorporada na Biblioteca de Rikhardinkatu. 

Muitos outros livros foram adicionados à colecção, assim como 

foram removidos os que se encontravam desactualizados. 

Esta colecção é constituida por Ficção (literatura Britânica), 

Não Ficção (História, Cultura, Sociedade, Viagens, Linguística), 

audiobooks, VHS e DVD. 

 

 

Foto 185: British Collection (último piso) 

 

 

As áreas de Ficção e Não 

Ficção, distribuem-se pelos 

dois pisos abaixo. Possui um 

fundo bibliográfico em diversas 

línguas embora seja 

especializada em publicações 

em sueco. 

Fotos 186-187: Estantes Ficção e Não Ficção 
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O utilizador pode optar por consultar os documentos nas mesas espalhadas um pouco por toda a biblioteca 

ou se preferir pode fazê-lo na sala de leitura geral, extremamente agradável. 

  
Fotos 188-189: Sala de Leitura Geral 

 

Este espaço é também utilizado para a realização de encontros com escritores, músicos, artistas. Exemplos 

de algumas actividades que se realizam nos diferentes espaços da biblioteca (Fotos cedidas pelo Jorma Mähönen): 

  
Foto 190: Conversa à volta de livros (sala de leitura) Foto 191: Actividade para as crianças (sala de leitura) 

 

  
Foto 192: Concerto de cravo (átrio da ”Book Tower”) Foto193: Jazz (átrio da ”Book Tower”)  

 

Área de periódicos 

Entre jornais e revistas são disponibilizados cerca de 400 títulos, em diferentes línguas, aos utilizadores. 

 

   
Foto 194: Balcão de atendimento  Fotos 195-196: Espaço de leitura 



 58

Área de Referência 

 

A par do catálogo informático ainda é possível ver os velhos ficheiros manuais em madeira, mas só a título 

decorativo pois há já algum tempo deixaram de exercer a sua função. 

   
Foto 197: Balcão de Atendimento  Foto 198: Catálogo do OPAC  Foto199:Ficheiro manual 

 

Área da música 

 

Devido à proximidade da Library 10, o fundo de 

Cd’s Áudio não se especializou muito nas 

diferentes áreas musicais, no entanto, é um fundo 

muito abrangente e generalista. 

 

 

 

 

 

Foto 200: Balcão de Atendimento Foto 201:Estantes CD’ Áudio 

 

Área Infanto-Juvenil 

  
Foto 202: Balcão de atendmento Foto 203: Estantes e computadores 

 

Esta sala acaba por se revelar pequena, pela organização do espaço (as estantes situam-se no meio da 

sala devido ao número de janelas existente), para o número de crianças que diariamente visita esta 

biblioteca. 
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Todas as actividades de animação realizadas, designadamente a Hora do Conto, são efectuadas num outro 

espaço, específico para este efeito, mas não com a envolvência dos livros. 

 

 

Apesar de toda a envolvência, este “velho edifício” não esqueceu 

as novas tecnologias , reservando uma sala onde os leitores 

podem utilizar computadores com diferentes programas e acesso à 

Internet. 

À semelhança de outras bibliotecas também são ministrados 

Cursos Básicos de Formação na área da Informática. 

 

Foto 204: Área tecnologias de Informação 

 

Livros de Artista 

Desde 2000 que esta biblioteca adquiriu uma colecção dos designados Livros de Artista. Existem cerca de 

200 Livros de Artista na colecção de autores finlandeses e estrangeiros. Muitos originais e algumas cópias 

de edição limitada.  

 

  
Foto 205-206: Alguns exemplos de Livros de Artista  

 

Esta colecção pode ser pesquisada através da Internet – Rikart Web Gallery – (http://rikart.lib.hel.fi/en-GB/) 

onde se podem visualizar imagens das obras e obter informações sobre os diversos autores. 
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Artotheque 

 

 

 
Fotos 207-209: Espaço Artotheque 

 

Fundada em 1995 através da cooperação da Associação dos Artistas de Helsínquia e a Biblioteca da 

Cidade de Helsínquia, a Artotheque exibe obras dos membros desta associação constituida por cerca de 

600 artistas/membros. A selecção de arte inclui obras de pintura, desenhos, artes gráficas, esculturas e 

fotografias. 

As obras podem ser alugadas por uma taxa mensal que vai dos 10 aos 200 Euros – valor que é 

determinado pelo preço do trabalho. Depois de ter sido pago a totalidade do preço, a titularidade da obra é 

transferida para o novo proprietário (se este assim o entender). Em alternativa, as obras podem ser 

compradas normalmente. Os clientes podem ser empresas, instituições ou particulares. Outras informações 

podem ser pesquisadas através da internet - http://www.helsingintaiteilijaseura.fi/hts/?q=node/51 . 

Em finais de Agosto, na altura do Festival de Helsínquia, este espaço é divulgado numa das bibliotecas 

móveis, em que são retirados os livros e outros materiais e colocados em seu lugar obras de arte 

contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 210: Divulgação Artotheque no bibliocarro Foto cedida pelo Jorma Mähönen 
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6.1.9 Ruoholathi Children Library 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/ruoholahti/ 

 

 

Área: 120 m2 

Gabinete de Arquitectura: Aarne von Boehm 

Ano: 1996 

 

 

 

Foto 211: Exterior da escola  

 

Esta biblioteca tem a particularidade de se situar dentro de uma escola (Elementary School) para crianças 

com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos. 

Embora integrada numa instituição de ensino, não deixa de ser uma biblioteca pública, podendo ser 

usufruida por toda a comunidade. No entanto e como não poderia deixar de ser, os seus utilizadores são em 

grande escala as crianças. Os adultos apenas a utilizam para devolução e reserva de documentos. 

 

   

Foto 212: Entrada da biblioteca  Foto 213: Atendimento Foto 214: Auto empréstimo 

 

Embora se tratando de uma biblioteca de reduzidas dimensões, apenas 120 m2, disponibiliza diferentes 

espaços aos seus utilizadores: 

 

   
Foto 215: Hora do conto Foto 216: Computadores Foto 217: Periódicos 
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Maioritariamente (cerca de 80%) do fundo bibliográfico é infantil distribuído por diferentes materiais: 

• Livros (Ficção e Não Ficção) – encontrando-se livros de literatura em diversas línguas; 

• Revistas 

• Audio-books 

• CD-ROM 

• CD’s Áudio 

• VHS e DVD’s 

 

 

 
Fotos 218-220: Perspectivas da biblioteca 

 

Como a biblioteca se encontra encerrada de manhã, os professores da escola utilizam este espaço, para 

algumas actividades curriculares utilizando os recursos da biblioteca. 

A biblioteca também encerra em períodos não lectivos, no entanto, está a ser equacionada forma desta 

situação ser brevemente alterada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63

6.1.10 Mobile Libraries 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/kirjastoauto/ 

 

O serviço de Bibliotecas Móveis foi introduzido em Helsínquia em 1966, estando implantado há mais de seis 

décadas, é um serviço que já faz parte do quotidiano das pessoas. 

Apesar de existirem três bibliocarros, apenas dois circulam diariamente (crianças e adultos), o terceiro fica 

reservado para eventos especiais. 

 

  
Foto 221: Bibliocarro adultos   Foto 222: Bibliocarro crianças  

Fonte: http://www.lib.hel.fi/en-GB/kirjastoauto/kuvia/  Fonte: http://www.lib.hel.fi/en-GB/kirjastoauto/kuvia/ 

 

  
Fotos 223-224: Imagens do exterior do bibliocarro de eventos 

 

Bibliocarro Adultos 

Apresentamos apenas algumas imagens: 

 

                  

Foto 225: Balcão de atendimento                   Foto 226: Ficção           Foto 227: CD’ Áudio Foto 228: Periódicos 
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Bibliocarro Crianças 

O Bibliocarro das Crianças desloca-se fundamentalmente a 

escolas (crianças com idades compreeendidas entre os 7 e os 

12 anos) e Jardins-de-Infância; o Bibliocarro para Adultos tem a 

particularidade de servir alguns locais (35 locais diferentes) da 

cidade, ao fim da tarde entre as 18h00 e as 20h00. 

Os horários são acordados anualmente com as várias 

instituições de ensino que utilizam este serviço. De três em três 

semanas, o bibliocarro executa o mesmo percurso. 

Foto 229: Pormenor Bibliocarro crianças (exterior) 

 

 

 
Fotos 230-232: Pormenores do interior do Bibliocarro  

 

O Fundo bibliográfico contempla na sua maioria livros para os mais novos, embora tenha alguns livros para 

os jovens adultos e adultos. Estes últimos não são muito requisitados, senão vejamos, dos 260 000 

empréstimos (dados estatísticos de 2007), 70% é efectuado por crianças. São também disponibilizados 

diferentes tipos de materiais CD’s Audio, DVD’s, VHS, CD-Rom, Audio-Livros. 

 

Todas as operações de empréstimo e devolução dos documentos são 

automatizadas. 

Na Biblioteca Central localizam-se todos os fundos de circulação deste serviço 

que são renovados, tendo em conta alguns pedidos dos utilizadores, com 

frequência. 

Hora do Conto e “Book talks” são algumas das actividades de animação 

desenvolvidas a “bordo” do bibliocarro. 

 

Foto 233: Balcão de atendimento 
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As imagens a seguir apresentadas foram tiradas durante um dos percursos efectuado no Bibliocarro das 

Crianças por alguns dos Jardins-de-Infância, localizados a norte da cidade de Helsínquia. 

 

Acompanhadas pelas suas educadoras foi surpreendente verificar o à vontade com que as crianças 

seleccionavam os livros que pretendiam requisitar, depois de desfolharem algumas das páginas dos muitos 

que se encontravam nas estantes do bibliocarro. 

 

 

 
Fotos 234-236: Secção de Livros 

 

  
Fotos 237-238: Empréstimo domiciliário 
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6.1.11 Meetingpoint@lasipalatsi 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/kohtaamispaikka/ 

 

Serviço de informação de acesso gratuito e aberto a 

todos, com especialistas em diferentes áreas, que 

fornece orientações a todos os que procuram serviços 

baseados na Internet e novas tecnologias. 

 

Não oferece os serviços regulares e normais de uma 

biblioteca como o empréstimo e a devolução de 

documentos, não havendo, por isso, lugar ao 

pagamento de taxas e multas dos documentos em 

atraso. 

 

O Meetingpoint é também um espaço onde se pode 

aprender a tornar mais fáceis algumas rotinas do 

nosso dia a dia, fazendo uso das tecnologias de 

informação. 

 

 

 

Foto 239: Entrada do Meetingpoint 

 

Multimédia e Edição de Imagem 

   
Fotos 240-242: Computadores com programas de Edição de Imagem 

 

Obviamente que é disponibilizado todo o software necessário à edição de 

vídeo e imagem, designadamente: 3D animation software, recording 

software, DV recorder, S-VHS recorder. 

 

 

 

Foto 243: Espaço Edição de Vídeo 
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Serviços: 

• Atendimento personalizado 

 

• Sessões de esclarecimento e Cursos de 

Formação: 

Como utilizar a Internet; 

Como ter e usar um e-mail; 

Como fazer compras a partir da Internet; 

Utilização do Skype; 

Utilização de programas como o Photoshop; 

entre outros. 

Foto 244: Espaço de Formação 

 

Estes cursos são divulgados junto dos utilizadores habituais do Meetingpoint, destinam-se a grupos de seis 

pessoas e realizam-se normalmente com uma periodicidade de 15 dias. Existe a preocupação, sempre 

presente, de ir ao encontro do que o utilizador precisa, ou procura. 

 

• Laptop Doctor 

Ajuda personalizada na resolução de programas relacionados com os computadores e/ou 

programas. O utilizador terá de agendar uma hora com o Doctor Laptop. 

 

• Centro de Emprego 

Aqui os utilizadores podem pesquisar on-line ofertas de emprego existentes, ou 

aceder ao recrutamento de candidatos a emprego. 

 

• Enter ry - Associação – Novas tecnologias para séniores 

(http://www.entersenior.fi/) - todas as Terças, Quartas e Quintas feiras 

(11h00 às 14h00). 

 

Foto 245: Computadores para pesquisa de emprego 

 

 

• Welho – Broadband and digital adaptors para empréstimo, 

durante duas semanas 

 

 

 

 

Foto 246: Welho 

 

O Meetingpoint é também um local privilegiado onde os fabricantes de hardware e prestadores de serviços 

podem colocar os seus produtos em exposição. Este espaço permite conhecer os grupos alvo e obter o 

feed-back directo dos potenciais utilizadores. 
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6.1.12 Home Delivery Services 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/kotipalvelu/ 

 

O serviço de Empréstimo ao Domicílio, existe desde 1988, dispondo 

de 4 bibliotecários, serve cerca de 488 utilizadores, entre: 

Leitores instituição (Centros de Dia, Lares de Terceira Idade, 

Clubes, Centros onde estão grupos de pessoas com o mesmo tipo 

de doença, por exemplo Alzheimer, problemas relacionados com o 

alcoolismo); 

e Leitores individuais. 

 

 

 

 

 

Foto 247: Utilizadora do serviço 

Fonte:Kirjaston Kotipalvelusta (folheto de divulgação) 

 

Empréstimo de diferentes materiais: livros ficção e não ficção (livros fáceis de ler, de compreensão fácil, 

com caracteres maiores), revistas, CD´s Áudio, DVD, Áudio Livros (bastante utilizados). 

 

 

Existem cerca de 18 itinerários diferentes de entrega ao 

domicílio, de caixas ou sacos com documentos, que se 

repetem de cinco em cinco semanas. Cada bibliotecária tem 

a seu cargo os utilizadores de determinados percursos. 

Trata-se de um serviço muito personalizado, pois se alguns 

utilizadores seleccionam os seus livros (leia-se documentos) 

muitos são aqueles que deixam ao critério do staff da 

biblioteca a escolha e selecção dos mesmos. Cada utilizador 

tem uma ficha indicando os seus gostos e preferências 

(linguísticas, literárias, suporte…).  

 

 

 

 

 

Foto 248: Caixas e sacos para o transporte de documentos 

 

Os utilizadores que seleccionam os livros, recorrem muitas vezes ao telefone, mas muitos seleccionam 

directamente do catálogo on-line, ou fazem a sua selecção por e-mail. 

Não existe um número limite de empréstimos assim como não é cobrada nenhum tipo de multa caso o 

documento não tenha sido devolvido no prazo estipulado. As reservas são gratuitas. 
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6.2 Bibliotecas da rede metropolitana da cidade de Helsínquia 

6.2.1 Sello Library, em Leppävaara, Espoo 

http://english.espoo.fi//default.asp?path=32373;37337;45340;37077;70550;76961 

 

Área: 5 800 m2 

Gabinete de Arquitectura: Bureau & Co 

Ano: 2003 

 

A visita a esta biblioteca aconteceu em resultado da nossa participação numa 

reunião de um grupo de trabalho – SEULA – constituído por elementos da 

rede metropolitana de bibliotecas.  

 

 

Foto 249: Exterior da Biblioteca 

 

 

Localizada num centro comercial (Sello), em Leppävaara, 

esta biblioteca é a maior da cidade de Espoo, uma das 

cidades da área metropolitana de Helsínquia. 

 

 

 

 

 

Foto 250: Perspectiva geral 

Fonte: http://english.espoo.fi//default.asp?path=32373;37337;45340;37077;70550;76961 

 

O átrio mereceu a nossa particular atenção devido a uma instalação sobre uma autora 

sueca - Gunilla Bergström. 

Baseada no imaginário da escritora infantil, trata-se de uma instalação com uma enorme 

receptividade por parte dos mais pequeninos que podem interagir nos diferentes espaços 

do universo ficcional da autora. 

 

Foto 251: Capa de um livro de G. Bergström 

 

    

Foto 252: Cabine telefónica Foto 253: Prédios  Foto 254: Cidade  Foto 255: Pormenor casa 
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Foto 256: Cozinha Foto 257: Sala de Jantar Foto 258: Sofá  Foto 259: Armário 

 

Atendendo ao pouco tempo disponível, a visita aos diferentes espaços da biblioteca, foi realizada muito 

rapidamente, sendo os dados fornecidos retirados da página da Internet. O registo fotográfico não foi 

possível, com a excepção da área infantil, uma vez que a máquina fotográfica ficou sem bateria. 

 

No R/C, ficam localizados os seguintes serviços: 

Recepção 

Os postos de devolução de documentos localizam-se nesta área, já os postos de auto empréstimo situam-

se por toda a biblioteca. 

 

Área de Ficção (Teatro e Poesia), Audiobooks e Band a Desenhada. 

No fundo bibliográfico encontramos livros em cerca de 30 línguas diferentes, das quais o russo, o inglês, o 

árabe e o chinês. 

 

Área Infantil  

Encontramos livros, filmes, jogos, DVD´s, computadores para crianças. 

  
Foto 260: Balcão de atendimento  Foto 261: Computadores 

De entre as actividades de animação, dá-se particular enfâse à Hora do Conto lida ou ouvida, em várias 

línguas.  

 

Área da Música 

Encontramos documentos como CD´s, partituras, vídeos, DVD´s (ópera, concertos, lições de música, 

karaoke) e periódicos especializados nestas áreas (revistas e jornais). 

Nesta biblioteca existe um Estúdio de Gravação, que apenas pode ser utilizado e/ou por quem tenha Cartão 

da Biblioteca e seja maior de 15 anos.  

As Salas de Estudo (música e canto) também podem ser reservadas, estas disponibilizam um piano, um 

Harmonium e um grand piano.  



 71

Área Jovens Adultos 

Espaço físico diferenciado, específico para esta faixa etária, com que os jovens se identificam. Nesta área 

que lhes é dedicada os jovens podem ler, jogar jogos, ouvir música, ver TV e organizar clubes e reuniões. 

 
Foto 261: Área Jovens Adultos 

Fonte: The Leppävaara District Library (folheto de divulgação) 

 

No 1º Andar, encontramos várias salas: salas de estudo e/ou leitura, de trabalho de grupo e de 

Conferências (esta última pode ser alugada para actividades exteriores à biblioteca). 

É também onde se localizam: 

Área das Tecnologias de Informação: onde são disponibilizados computadores (por um período máximo 

de 4 horas) com programas de edição, como AdobePhotoshop, PaintShoPro, assim como alguns periféricos 

(scanners…).  
 

Área de Não Ficção e Área de Vídeos e DVD´s  

Ainda encontramos locais para visionamento de filmes, cada vez menos frequentes, uma vez que as 

pessoas preferem requisitar os documentos e comodamente verem os filmes em casa. 
 

Área de periódicos  

Disponibiliza cerca de 750 títulos de revistas e cerca de 80 títulos de jornais (em várias línguas). 

Existe uma colecção de periódicos do século XIX que é disponibilizada em microfilme. Jornais e revistas 

podem também ser encontrados em áreas específicas como a música, secção infantil ou jovens adultos. 

 
Foto 262: Área de periódicos 

Fonte: The Leppävaara District Library (folheto de divulgação) 
 

Uma particularidade nesta biblioteca é estar sediada uma espécie de Loja do Cidadão onde os utilizadores 

podem tratar os mais diferentes assuntos. Esta é uma estratégia de trazer diferentes tipos de utilizadores à 

biblioteca. 

À semelhança do que acontece nas bibliotecas da cidade de Helsínquia, existe também um caixa onde os 

utilizadores podem deixar as suas reclamações, sugestões ou agradecimentos. No entanto, nesta, existe 

ainda um placard onde, algumas das perguntas e as respectivas respostas são afixadas. 
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6.2.2 Keski – Espoo Library  

http://english.espoo.fi//default.asp?path=32373;37337;45340;37077;70550;83170 

 

 

Esta Biblioteca que se tornou pequena para o número de utilizadores que 

tem actualmente irá ter novas instalações em Abril de 2009, num centro 

comercial perto da estação de comboios, que a tornará a terceira maior 

biblioteca da cidade de Espoo. 

 

 

 

 

 

Foto 264: Exterior da biblioteca 

 

  
Foto 265: Perspectiva geral  Foto 266: Balcão central de atendimento 

 

Atendimento centralizado e especializado de forma a orientar eficientemente os utilizadores da biblioteca. 

São disponibilizados fundos documentais diversificados e actualizados: livros, revistas, jornais, CD’s, VHS e 

DVD’s. 

 

Área Adultos 

   
Foto 267: Estantes Ficção Foto 268: Periódicos Foto 269: Multimédia 
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Área Crianças 

 

 

Neste espaço são oferecidas e 

desenvolvidas diferentes actividades 

de animação desde as tradicionais 

Horas do Conto, a realização de 

concursos em datas festivas, 

destaques bio bibliográficos entre 

outras. 

Fotos 270-272: Espaço reservado aos mais pequenos 

 

Área dos Jovens - TEUKKA 

 

 

 
Fotos 273-275: Espaço Jovens adultos 

 

Neste espaço os jovens podem jogar diferentes jogos, ler, ouvir música, organizar clubes e reuniões. O staff 

da biblioteca é constituído por uma equipa jovem e dinâmica, o que facilita o contacto com os adolescentes. 
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6.2.3 Vantaa City Library – Point – Learning and In formation Centre 

http://www.vantaa.fi/en/i_alaetusivu.asp?path=110;2508;2510;10817;11125 

 

Point – Learning and Information Centre é constituído 

por uma Escola Internacional, uma creche, uma 

espécie da Loja do Cidadão e uma biblioteca. 

 

É um espaço aberto a todos, onde o conhecimento e 

as emoções se encontram, ambos presentes no 

desenvolvimento humano. 

 

 

 

Foto 276: Exterior do edifício 

 

 

Lobby 

Tem um horário de abertura mais alargado que o resto da biblioteca. 

Aqui o utilizador tem acesso a jornais, revistas e a computadores de consulta 

rápida. 

Neste espaço fica localizado uma espécie de Loja de Cidadão, onde se podem 

tratar diversos assuntos e obter informações. 

 

 

 

Foto 277: “Loja do Cidadão” 

 

  
Foto 278: Perspectiva geral  Foto 279: Balcão de atendimento 

 

Esta biblioteca, apesar de recente, é já um espaço que se tornou pequeno para a comunidade que serve, 

uma vez que este se situa numa zona da cidade em crescimento, quer no plano de construção quer da 

população residente. 

No balcão central são prestadas todas as informações relativamente ao funcionamento da biblioteca e estão 

localizados os postos de auto empréstimo e auto devolução dos documentos. 
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A Biblioteca tem uma colecção constituída por diferentes tipos de materiais, abrangendo as várias faixas 

etárias: 

 Livros em diferentes línguas (Ficção e Não Ficção); 

 Periódicos (jornais e revistas); 

 VHS e DVD; 

 CD’ Áudio. 

 

Área Adultos 

   
Foto 280: Ficção e Não Ficção Foto 281: Multimédia Foto 282: Computadores 

 

   
Foto 283-284: Área infantil    Foto 285: Área Jovens Adultos 

 

A área Infantil é um espaço que terá que se expandir obrigatoriamente na biblioteca uma vez que é muito 

limitado para desenvolver diferentes actividades. Nas estantes apenas se encontram os livros de Ficção, os 

de Não Ficção encontram-se nas mesmas estantes dos livros dos adultos, ocupando as prateleiras mais 

baixas. 

A área dos Jovens Adultos é relativamente recente e ainda não existem muitas actividades implementadas. 

Existem projectos em desenvolvimento com a rede de bibliotecas da área metropolitana da cidade de 

Helsínquia, uma vez que a não presença deste grupo etário nas bibliotecas é uma preocupação transversal. 
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Área de exposições 

 

 
Fotos 286-288: Espaço de exposições 

 

Todas as exposições que se realizam na biblioteca têm a particularidade de estarem de algum modo 

relacionadas com o imaginário infantil. 

Este espaço pode ser visto pelo interior e pelo exterior da biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

6.3 Outras bibliotecas 

 

6.3.1 CELIA – Biblioteca para Deficientes Visuais 

http://www.celialib.fi/english/ 

 

 

Objectivo  – garantir a igualdade dos deficientes visuais no acesso à literatura e informação. 

 

Biblioteca fundada em 1890 por Cecilia Mechelin. Só a partir de 1978, 

o Estado, através do Ministério da Educação, toma a sua 

responsabilidade. 

Embora sediada em Helsínquia, é uma biblioteca com carácter 

nacional servindo todo o território, funcionando simultaneamente 

como Biblioteca central, onde outras instituições podem recorrer ao 

empréstimo. 

Foto 289: Entrada da Biblioteca 

 

             

Foto 290: Balcão de atendimento          Foto 291: Sala de Leitura                   Foto 292: Sala Infantil 

 

Staff – 62 pessoas (e freelancers, como por exemplo, locutores) 

 

Utilizadores 

Destina-se a todos os deficientes visuais e àqueles que, por diferentes razões, não são capazes de 

utilizar/manusear os documentos e diferentes materiais de uma “biblioteca normal”. 

São cerca de 14 000 utilizadores, incluindo instituições: cegos, visão parcial, surdos-cegos, deficientes 

mentais, pessoas com graves problemas de dislexia ou pessoas com afasia (deficiências linguísticas). 

Existem utilizadores de todas as idades, mas a maioria situa-se acima dos 60 anos de idade. 

Para ser utilizador é exigido um atestado médico expondo a natureza da doença de que se é portador. 

 

Fundos Bibliográficos 

37 000 – Talking Books (em Daisy format) 

5 600 – Livros em braille 
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1 400 - Electronic Books 

500 – Livros tácteis 

500 – Print /Braille Books (livros ilustrados para crianças, impressos, 

mas também com texto em braille. Usando este tipo de livro, o pai ou 

uma mãe com deficiência visual, de uma criança, pode ler uma história 

ao seu filho que o acompanha com as imagens). 

500 – Partituras em braille 

 

Foto 293: Materiais em diferentes suportes 

Foto cedida por Anu Hautalampi (Rel. Públicas Celia) 

 

O fundo bibliográfico distribui-se por: 

• literatura (em ca de 20 línguas diferentes, para além do finlândes e sueco); 

• livros Não Ficção; 

• livros e materiais didácticos (de todos os níveis de ensino); 

• revistas; 

• imagens e figuras em relevo (mapas). 

 

Empréstimo 

Cerca de 700 000 empréstimos em 2007. 

O utilizador acede/requisita por telefone, e-mail, on-line (Celianet), carta, via institucional ou, simplesmente 

deslocando-se à biblioteca (não é muito frequente). O objecto do seu pedido é posteriormente enviado por 

correio para o seu domicílio gratuitamente. (Está em fase experimental a distribuicão via Web – o utilizador 

pode aceder ao livro mas não pode fazer download, devido ao copyrigtht). 

 

Produção / Edição 

 

 

• O estúdio de gravação utiliza o Daisy format 

(www.daisy.org): CD-ROM format MP3 file; um livro 

inteiro num único CD; possibilidade de fazer anotações 

(bastante prático nos manuais escolares), marcações 

por página, capítulos... (Um livro demora menos de 5 

minutos a ser gravado, e no CD já vem impresso o nome 

e a morada do utilizador). 

• Impressão de livros em braille 

• Impressão de mapas e imagens em relevo 

 

A selecção dos materiais, produtos e serviços são desenvolvidos 

para responder às necessidades dos utilizadores. 

Foto 294: Gravação de CD’s Foto cedida por Anu Hautalampi 
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OPPARI – Livraria Online  

http://www.oppari.fi 

 

Funciona desde Março de 2008. 

Venda de livros escolares, excepto para o ensino universitário. 

Procurada, sobretudo pelas escolas, pais e estudantes com mais de 18 anos. 

 

Livro Táctil 

 

Livro ilustrado para os mais pequenos que contém imagens 

tácteis. 

O texto também está escrito em braille e impresso. O livro 

pode também ter sons. 

 

 

 

Foto 295: Livro táctil 

 

Este tipo de livros permite o desenvolvimento das crianças de variadíssimas formas: ajudam-nas a ter uma 

percepção do mundo que as rodeia (crianças com deficiências visuais e/ou debilidades mentais); constituem 

uma boa preparação para depois aprender a ler em Braille; permitem que pais e filhos possam discutir um 

determinado tema. Além do mais, tratando-se de livros de ficção, os contos de fadas são fundamentais para 

alimentar o imaginário e a criatividade das crianças. 

 

Podem ser requisitados apenas dois livros tácteis por utilizador durante um mês. Tratam-se, na sua maioria, 

de livros únicos e não existem em grande quantidade que possibilite um maior número de exemplares por 

empréstimo. 

Muitos destes livros são oferecidos ou comprados. É necessário ter cuidados especiais na sua aquisição, 

uma vez que estes devem transmitir de uma forma verossímil a realidade às crianças cegas. 

 

A Biblioteca proporciona para os mais pequenos algumas Horas do Conto, assim como se desloca com 

regularidade a diferentes instituições de ensino. 
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6.3.2 National Library of Finland 

http://www.nationallibrary.fi/ 

Fundada em 1640 como Academia Real de 

Turku. 

A história da Biblioteca da Universidade de 

Helsínquia coincide em grande parte, com a 

história do reino da Suécia (até 1809) e mais 

tarde do Império Russo (1809- 1917). 

Em 1827, um violento incêndio destroi a 

quase totalidade dos 40 000 volumes que a 

biblioteca possuia, salvando-se apenas cerca 

de 800 volumes, que tinham sido 

emprestados. Após o incêndio, a biblioteca 

foi transferida de Turku para Helsínquia, a 

nova capital. 

Foto 296: Exterior da biblioteca 

 

A Biblioteca Nacional funciona como um serviço e um centro de desenvolvimento para as bibliotecas 

finlandesas com o dever de promover a cooperação a nível nacional e internacional. 

É responsável pela aquisição, preservação do património nacional proporcionando simultaneamente o seu 

acesso. 

 

A visita a esta biblioteca foi genérica, o website certamente fornecerá informações de maior pormenor sobre 

as colecções e serviços, actividades culturais e outras. 
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6.4 Unidades de trabalho da rede de bibliotecas de Helsínquia 

6.4.1 Unidade de Marketing e Comunicação 
 

A unidade de Marketing e Comunicação é um serviço assegurado por 3 pessoas, com as seguintes 

responsabilidades: 

• Divulgação da informação disponível na Intranet; 

 

• Contacto com as Bibliotecas Públicas da Área Metropolitana da cidade de Helsínquia (Helmet 

libraries); 

• Marketing das bibliotecas da cidade de Helsínquia 

 

Todas as bibliotecas da cidade de Helsínquia têm de elaborar anualmente um plano, delineando as suas 

estratégias e projectos de marketing. 

Exemplo: 

Plano de Marketing : 

Destinatários O quê? Quando? Quem? Orçamento 

Criancas     

Jovens adultos     

Adultos     

Seniores     

Imigrantes     

Outros grupos     

 

• Visão: 

• Missão: 

• Estratégia: 

• Análise SWOT: 

• Grupos de trabalho a que a biblioteca pertence: 

• % de utilizadores pertencem às faixas etárias: 

0-4 __ 5-9 ___ 10-12 ____ 13-18 ___ 19-30 ___ 31-50 ___ 51-70 ___ 71+ ___- 

• % de mulheres e homens: 

______ mulheres ______ homens 
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• Nível social: 

Alto _____% Médio _____% Baixo ______% 

• Grupo etnico: 

Finlandeses ______% Imigrantes _______% 

• Importantes trabalhos realizados: 

 

Estes dados e elementos são analisados por esta unidade, que gere o dinheiro atribuído a esta rubrica. 

 

Um dos trabalhos realizados por esta unidade no ano de 2007 foi um Inquérito aos utilizadores, sobre os 

Serviços prestados pelas bibliotecas. Foram recolhidas amostras significativas de 3 diferentes grupos: 

 Crianças (7 aos 12 anos) (anexo 3) 

 Jovens adultos (13 aos 18 anos) (anexo 4) 

 Adultos (anexo 5) 

Este tipo de inquéritos (entregues pessoalmente) permitem aferir a satisfação dos utilizadores nos mais 

diferentes aspectos: 

Serviços da Biblioteca; 

Actividades, 

Serviços prestados pela Internet; 

Acessibilidade; 

Documentos disponibilizados; 

Horas de abertura 

 

Os resultados foram excelentes (numa escala de 1 a 5, todas as bibliotecas obtiveram 4). Os utilizadores 

manifestaram que deveria haver mais eventos (designadamente encontros com escritores), facilidades na 

renovação de documentos, maior número de horas de abertura ao público e um maior número de revistas. 

 

Feed-Backs  (reclamações, agradecimentos, sugestões) 

Todas as bibliotecas da cidade de Helsínquia têm uma caixa onde são colocados os Feed-Backs. Estes 

também podem ser enviados através do Website da Biblioteca (http://www.lib.hel.fi/en-GB/feedback/). 

Se o feed-back estiver relacionado com as bibliotecas de Helsínquia de uma forma geral, é esta unidade 

que responde, nos demais casos é o responsável de cada biblioteca a responder. 

 

Notas de imprensa  – da responsabilidade deste sector. 

 

 

Os materiais produzidos são algumas vezes solicitados a designers, 

mas alguns são produzidos internamente. 

Alguns exemplos: 

 

 

 

 

 

Folhetos de algumas bibliotecas da cidade de Helsínquia e um marcador de livros (Helmet) 
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6.4.2 eLibrary (Internet Services) 

http://www.lib.hel.fi/en-GB/ 

 

The Digital Governance in Municipalities World Wide Survey, considerou em 2007 o Website da cidade de 

Helsínquia, de entre 86 websites de outras cidades, como o melhor da Europa. Um dos pontos fortes foi a 

excelente qualidade do website da biblioteca. 

 

6.4.2.1 Website Adultos / Website Crianças 

O website encontra-se em 3 línguas diferentes: finlandês, sueco e em inglês (esta última, numa versão mais 

reduzida), cuja informação é permanentemente actualizada. 

 

Website adultos 

Língua inglesa (http://www.lib.hel.fi/en-GB/) 

 

Na página inicial existem uma série de links com as 

informações gerais da biblioteca: horários e contactos, serviços 

disponibilizados, regulamentos e outras normas, bases de 

dados, utilização de computadores, organização dos serviços, 

entre outros. 

 

 

 

 

Língua finlandesa (http://www.lib.hel.fi/fi-FI/)  

  

 

Uma das características deste Website é ter, desde Novembro de 2007, um FORUM onde os visitantes 

podem discutir assuntos relacionados com bibliotecas e, outros devidamente indexados: Assuntos gerais, 

Música, Central Library 2017, Literatura. 

Os utilizadores terão de preencher alguns campos obrigatórios e são responsáveis pela 

informação/comentários que enviam. Existem moderadores na biblioteca responsáveis pelo Fórum (9h00 às 

16h00 e, ocasionalmente, durante a noite e fins de semana). 
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O Website publicado nas duas línguas oficiais disponibiliza informação actualizada sobre os diferentes 

eventos que decorrem nas bibliotecas da cidade. 

Por exemplo: 

 

Informação sobre o Festival Lokaviikot, dedicado ao s mais jovens. 

 

 

Blog Misteriosa Bibliotecária (desde Maio de 2008) 

 

Trata-se um blog onde são comentados assuntos de Literatura, onde são dadas verdadeiras opiniões. 

Ninguém sabe quem é a misteriosa bibliotecária, ela apresenta-se com o nome de Eija-Liisa Kuorti, tendo 

como hobbies: ler, brincar e cozinhar. 

 

REPÄISYJA – Newsletter (desde Maio 2008) 

 

Repäaisyja significa rasgöes, pequenos pedaços de papel que contêm informações sobre os 

acontecimentos ao longo do mês. 

Os utilizadores podem solicitar o seu envio por e-mail (cerca de 5 000 pedidos). 

 

 

Banda Desenhada (desde Dezembro de 2007) 

 

Autor: Harri Oksanen. Semanalmente é publicada uma nova Banda Desenhada. O autor baseia-se em 

situações que decorrem nas bibliotecas. 
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Bibliotecas – uma outra forma de apresentação 

 

São publicitados os eventos que decorrem nas diferentes bibliotecas, com recurso a vídeos, contendo 

entrevistas a utilizadores, mostrando os diferentes espaços, ou simplesmente demonstrando o que se 

passa. 

 

Entrevistas em vídeo 

 

A utilização do vídeo é extramente recente nas webpages. 

 

Pergunta-se ao utilizador se todas as bibliotecas deveriam estar abertas 

aos Domingos. 

 

 

 

 

 

 

Listas de reservas na Helmet Libraries 

 

O utilizador pode consultar as listas de livros que são mais reservados e compará-lo com o número de 

exemplares existente na Helmet. 

 

Nova Biblioteca Central - 2017 

 

Comentários dos políticos. Reportagens 

 

Book Fair 2008 
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Sacos Temáticos 

 

 

Diversos assuntos organizados tematicamente: História; Ciência; 

Literatura; Tempos de lazer; Natureza e Animais; Geografia e Viagens; 

Arte, Cultura, Música; Desportos e Jogos 

Dentro destes grandes temas encontramos inúmeros assuntos para 

explorar. 

 

 

 

 

Poll  

    

Os visitantes votam, dando a sua opinião sobre diferentes aspectos. 

 

Website Crianças ( http://www.lib.hel.fi/en-GB/children/) 

 

 

Este Website é-nos apresentado pelo Bookster 

(=Monstro dos Livros). 

A função desta personagem é ajudar na procura de 

informação, fornecer uma lista de livros recomendados 

para crianças e inclusivé sugere ao visitante os seus 

livros preferidos. 
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Novidades 

Por exemplo: A lista dos 7 candidatos (escritores e ilustradores) finlandeses ao Prémio ALMA (Astrid 

Lindgren Memorial Award) 2009 – Prémio Mundial de Literatura Infanto-Juvenil 

 

Sugestões dos utilizadores 

 

Onde para além dos leitores referirem o seu livro preferido podem contar/enviar as 

suas próprias histórias. 

 

 

 

 

Sugestões do Bookster 

De acordo com a seguinte tabela: 

Estou a aprender a ler Fábulas e histórias de anima is Fantasia 

Já sei ler Cavalos Love bugs 

“Livros magros” Hobbies Trick books 

Histórias engraçadas Histórias emocionantes Históri as aterradoras 

Não conseguem que eu leia Livros Não-Ficção Coolest  of them all 

 

A partir desta página podemos também aceder ao catálogo das bibliotecas da área metropolitana da cidade 

de Helsínquia (Helmet), reservar um computador, enviar uma sugestão ou um feed-back. 

 

Na biblioteca 

• Como usar a biblioteca 

o Como obter o cartão? 

o O que posso levar emprestado? 

o O que é o catálogo Helmet? 

o Quais são as bibliotecas Helmet? 

• Como usar dos computadores 

• Visitas orientadas à biblioteca (como 

pesquisar informação nos livros, catálogo, 

internet) 

• Como se deve comportar numa biblioteca 

• The Quitz – receber um diploma 

 

 

 

Pesquisar informação 

Saber se a biblioteca possui o livro, CD, revista que procuro 

Obter a resposta a uma pergunta 
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Encontrar informações sobre autores e literatura em geral: 

Catálogo Helmet 

Ajuda do pessoal da biblioteca 

 IGS – Information Gas Station 

 Ask a librarian 

Pesquisa nos livros (referência e não-ficção) 

Pesquisa na Internet 

Base de dados 

 

 

 

 

 

Onde ir e o que fazer? 

 Hora do Conto 

 Teatro de fantoches 

 Exposições 

 Agenda de eventos 

 

6.4.2.2 Outras páginas 

 

 

http://kirjailijat.kirjastot.fi/en-GB/ 

 

Nesta base de dados apenas estão incluídos os escritores finlandeses contemporâneos (para adultos e 

crianças) que estão no activo: 

Fornece elementos como: 

 biografia 

 bibliografia 

 traduções 

 referências 

 palavras do autor 

 excertos de obras 

Novidades Literárias 

Ask about Literature 

 

Na pesquisa para crianças os livros são organizados tematicamente: 

• cavalos, poemas, ciências, fantasia, animais, fáceis de ler, contos de fadas... 

• por herói 
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Fazendo a pesquisa encontram-se capas dos diferentes livros e clicando no nome do autor obtêm-se 

informações sobre o mesmo. 

 
 

Mais uma vez a versão do website nas línguas oficiais, disponibilizam mais informação: 

Escritor da semana  

Livro da semana 

Livros com Finais felizes 

Livros onde desenrola a accão / nasceu o autor 

 

(O staff que trabalha na manutenção desta base de dados é constituído por pessoal especializado em 

literatura.) 

 

 

http://igs.kirjastot.fi/en-GB/iGS/ 

Este serviço que existe desde 2001. Inicialmente era para ser um projecto de dois anos que acabou por se 

impor como um serviço de referência. Demonstra a necessidade e importância que a informação tem no dia 

a dia das pessoas. Comparação: carros – gasolina; pessoas – informação. 

As respostas são fornecidas (num prazo de 2 semanas – é intenção encurtar o prazo de resposta) por 

profissionais do serviço de referência das bibliotecas da cidade de Helsínquia (cerca de 70 pessoas) 

Máxima: todas as perguntas têm uma resposta. 

A resposta a uma determinada pergunta possibilita a entrada num Grupo de Discussão. 

 

Programa semanal de rádio, onde os ouvintes podem colocar as suas perguntas e obterem, dentro do 

possível, as suas respostas. 
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6.4.3 Development Unit (Unidade de Desenvolvimento)  

 

Serviço constituído por 3 pessoas. 

 

O serviço educacional abrange vários grupos de utilizadores : 

 

• Crianças e Jovens Adultos 

As crianças são convidadas a ir à biblioteca através das escolas. Três tipos de serviços são 

disponiblizados: 

  Informação sobre a biblioteca 

Educação da Literacia da informação (isto é aprender a pesquisar e a avaliar a informação) 

  Promoção da literatura 

 

• Séniores 

Formação básica:  

Como usar o computador e a internet, 

Como criar e utilizar o e-mail 

Como utilizar o Skipe 

 

• Imigrantes 

Muitos dos cursos são frequentados por imigrantes em que lhes é também ensinado a utilizar o catálogo 

das bibliotecas da área metropolitana da cidade de Helsínquia. 

 

 

A Biblioteca da Cidade de Helsínquia também mantem estreitas  cooperações com diferentes parceiros . 

Obviamente que fazendo parte da Helmet Libraries, coopera com as bibliotecas da cidades de Espoo, 

Vantaa e Kauniainen. Em conjunto organizam cursos de formação para o seu Staff, partilham recursos e 

ideias. Ao longo do ano são calendarizadas uma série de formações, como: 

 

 

Vertente educacional dos funcionários 

Marketing, forma de promover os serviços da biblioteca 

Novas tecnologias 

Biblioteca 2.0 

Literatura... 

 

Foto 297: Sala de formação na Biblioteca Central 

 

A cooperação da Biblioteca da Cidade de Helsínquia com as escolas é concretizada com o Departamento 

da Educação da cidade: promoção da leitura, literacia da informação, como usar as bibliotecas. 
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A biblioteca participa também em projectos nacionais e internacionais relacionados com estas áreas, tais 

como: National Information Societty Programe – projecto europeu, baseado PuLLs project and the EDM – 

Electronic Digital Media reporter Comenius 3 Network. 

 

 

             

      Mapa estratégico    

              

    Perspectiva Fiduciária    Perspectiva do Utilizador  
                   

     Melhoria na eficiência e eficásia    Melhoria e desenvolvimento  
             dos serviços    

               

               

      Perspectiva interna (melhoria contínua)   
               

    Melhorar e desenvolvimento das   Eficiência controle de circulação  Serviço de informação com  

   colecções             qualidade     

               

               

    Envolvimento do utilizador espe-  Criação de novos serviços  Desenvolvimento e cooperação 
    cificando as suas necessidades         de redes     

               

               

      Perspectiva de aprendizagem e crescimento   
               

   Desenvolvimento diversificado  Compromisso com uma   Tecnologia funcional 
   Formação do Staff  cultura interactiva        

              

             
 

 

 

 

 

Existem vários grupos de trabalho [cerca de 30, uns exclusivos Helsinki City Libraries (Lasko) outros da 

Helmet Libraries (Seula)] que discutem e trabalham as mais diferentes matérias.  

No programa de estágio estava prevista e foi concretizada a participação em duas reuniões de trabalho 

cujos assuntos são genericamente a seguir apresentados: 

 

 

6.4.3.1 Participacão num Grupo de Trabalho – SEULA  

Trata-se de um grupo de trabalho para assuntos relacionados com o público infanto-juvenil, onde participam 

bibliotecários das 4 cidades que pertencem à rede metropolitana de bibliotecas de Helsínquia: 2 de Espoo, 

2 de Helsínquia, 2 de Vantaa e 1 de Kauniainen. 

Têm reuniões periódicas (cerca de uma por mês, consoante os assuntos a tratar). 

O líder do grupo muda de dois em dois anos. 
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Assuntos tratados: 

 

1. Elaboração de uma brochura para ser distribuída em todas as bibliotecas Helmet: Como usar a biblioteca. 

Dirigida a todas as futuras e recém mamas. 

A língua a ser utilizada: finlandês e sueco (as duas linguas oficiais da Finlândia). 

Discussão de alguns conteúdos. 

 

2. Discussão de conteúdos da Webpage para as crianças e jovens. Existe um projecto nacional para 

webpages, discussão se as pretensões do grupo preenchem ou não os requisitos. 

 

3. Uniformização da Lista de Termos nas diferentes categorias / Criação de uma Lista de Termos comum 

(pretende-se evitar que o mesmo documento seja encontrado em categorias diferentes, em diferentes 

bibliotecas). 

 

4. Comentários de como decorreu um projecto em Espoo, dedicado aos imigrantes, na última semana de 

Setembro. 

 

5. Contributos para a nova biblioteca em Helsínquia (Main Library) a inaugurar em 2017, no centro da 

cidade. Pedido de sugestões e ideias para serviços a disponibilizar a crianças e jovens. 

 

6. Serviços de Informação para Crianças e Jovens. A maioria dos livros requisitados pelas crianças é ficção 

e nem sempre é fácil encontrar um apoio especializado. O objectivo é criar ferramentas que tornem a 

pesquisa mais fácil: por exemplo, poemas organizados por temas. 

 

[Uma vez por ano, nas bibliotecas Helmet decorre um seminário/encontro com vários bibliotecários onde 

novos livros para crianças são apresentados e, onde é sempre convidado um autor.] 

 

 

 

 

 

 

6.4.3.2 LASKO – Workgroup 

Constituído por 10 elementos, da Biblioteca da Cidade de Helsínquia, que trabalham em serviços 

direccionados para crianças. 

 

Assuntos tratados: 

 

1. Pedido de verba para um projecto que irá ser desenvolvido na Biblioteca de Vuosaari, relacionado com a 

educação: um saco temático entregue aos pais, professores e escolas. 
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2. Casa de 100 famílias 

Levar os pais a ler histórias aos seus filhos. Sacos temáticos, onde em cada saco existirá um caderno para 

os pais registarem as suas impressões, que depois serão lidas por outros pais. O objectivo é atingir 100 

famílias. 

Forma de tentar arranjar financiamento externo: State Provincial Office Southern Finlandf 

 

3. Desenvolvimento de cooperação com as escolas (continuação) 

 

4. Utilização dos computadores / crianças. Uso sistemático, muitas crianças faltam às escolas, discussão de 

como pode ser resolvido o problema. Discussão de que são necessárias Guidelines para este tipo de 

serviços. 

 

5. Projecto em Maio de 2009 – 4 dias dedicados à literatura, com várias instituições envolvidas: bibliotecas, 

Editores, Centro de Artes, Associação de Pais. Proposta de a Hora do Conto ser em diferentes línguas, 

utilização do bibliomóvel para eventos especiais. 

 

6. Utilização de jogos de tabuleiro, extremamente populares nos serviços para crianças 
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6.5 Annantalo Arts Center 

http://www.annantalo.fi/ 

 

Local de encontro de pessoas, ideias, culturas 

Edifício situado numa antiga escola que desde 1987 se tornou o Centro de 

Artes para Crianças e Jovens, administrado pelo Centro Cultural da Cidade 

de Helsínquia. 

 

Proporciona educação artística em diversas vertentes: animacão, 

arquitectura, cerâmica, artes visuais, pintura, teatro, dança, música, artes 

têxteis, banda desenhada, fotografia e vídeo. 

Além disso promove exposições, espectáculos de dança e teatro, 

workshops e a participação em festivais. 

Foto 298: Exterior do edíficio 

 

Equipa formada por profissionais especializados e qualificados nas diferentes vertentes. 

    
Foto 299: Sala de Pintura Foto 300: Sala de cerâmica Foto 301: Sala de dança Foto 302: Exposições 

 

Este centro mantém uma estreita cooperação com as escolas. O ensino é gratuito, outros cursos são 

ministrados mas o pagamento é simbólico (1h00/dia x 30 sessões = 65 euros) estes preços podem ser 

praticados porque o Centro recebe dinheiro do Munícipio. 

 

 

Annantalo é um espaço bastante interactivo e 

criativo, por exemplo, num dos corredores do 

centro, enquanto os alunos aguardam a hora da 

sua aula, foram colocados uns painéis de parede 

apelando para a sua imaginação e criatividade. A 

partir da frase Anna Mun Olla (=Let me be) as 

crianças elaboram um desenho que depois é 

colado na parede. 

 

Fotos 303-304: Corredor do Centro de Artes 

Objectivo : que todas as crianças de Helsínquia estabeleçam contacto pelo menos uma vez com uma 

manifestação artística. 



 95

6.6 KIRJA – Book Fair 

 

A feira do Livro é um evento anual, com a duração de 4 dias, organizado pelo salão de exposições da 

cidade de Helsínquia. 

São dias preenchidos com variadíssimas actividades em simultâneo nos diferentes stands da feira, para 

todas as faixas etárias. 

 

 

 
Fotos 305-307: Perspectiva geral da feira 
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7. Conclusão 

 

Em primeiro lugar, gostaríamos de referir que a possibilidade de realização e concretização deste estágio 

profissional, em contexto europeu, constituiu uma experiência extremamente positiva e enriquecedora, não 

só a nível pessoal, mas sobretudo, a nível profissional: conhecer novas formas de estar e trabalhar nas 

bibliotecas e a hipótese de adaptar, algumas das experiências conhecidas. 

 

Sendo o bibliotecário um intermediário activo entre os utilizadores e os recursos disponíveis; a formação 

profissional contínua é indispensável para assegurar serviços adequados, orientados e ajustados às 

necessidades dos utilizadores. 

 

Apresentamos as conclusões que nos parecem mais relevantes: 

 

Verificamos que a rede de bibliotecas da área metropolitana da cidade  de Helsínquia  (HELMET 

Libraries) é efectivamente uma rede interactiva e organizada, prestando um excelente serviço ao utilizador. 

Possuindo o Cartão da Biblioteca o leitor tem acesso a um conjunto de serviços disponibilizados em todas 

as bibliotecas HELMET, não só acedendo fisicamente mas também via Web.  

 

A possibilidade de requisitar, renovar, reservar um documento em qualquer uma das cerca de 60 bibliotecas 

que constituem a rede permite aceder a uma vasta colecção diversificada em termos de suportes, pluralista 

e actualizada. 

 

De todas as bibliotecas que visitámos salientamos, como não podia deixar de ser, a Library 10  e a 

Meetingpoint@lasipalatsi , que se destacam pelo seu carácter inovador na prestação de novos serviços ao 

público. 

 

A Library 10 especializada na área da música disponibiliza estúdios de gravação para áudio e vídeo e para 

reprodução e ensaios, faculta o empréstimo de instrumentos musicais aos seus utilizadores para a gravação 

das suas próprias músicas em CD, que depois podem ficar disponíveis ao público, ou mesmo reservarem o 

palco para realizarem os seus concertos. 

 

Meetingpoint@lasipalatsi, como um serviço de informação fornece orientações a todos os que procuram 

serviços baseados na Internet e Novas tecnologias.  

 

Gostaríamos ainda, de aqui referir, a Rikhardinkatu Library , pela particularidade de possuir, entre as suas 

colecções, os designados Livros de Artista e, ainda de dispor do espaço Artotheque, uma selecção de obras 

de arte que podem ser alugadas ou adquiridas pelos utilizadores (particulares ou institucionais) se assim o 

entenderem. 

 

Em termos de localização  (espaços), verificamos que algumas das bibliotecas visitadas estão instaladas 

em edifícios culturais com outras valências, designadamente a Itäkeskus Library (Centro Cultural STOA) e a 
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Vuosaari Library (Centro Cultural VUOTALO); ou em centros comerciais como a Sello Library, na cidade de 

Espoo, com a perspectiva de abertura de uma nova biblioteca (no próximo ano) neste tipo de espaços. 

Outras bibliotecas aparecem integradas em instituições de ensino, como a Ruoholathi Children Library 

(Helsínquia) e a Point-Learning and Information (Vantaa). 

 

Destaca-se a Viiki Library por se situar num dos pólos universitários da cidade de Helsínquia, lado a lado, 

com a Biblioteca de Ciências, ambas funcionando em estreita colaboração e cooperação com divisão de 

responsabilidades, na aquisição e selecção de documentos, mostras bibliográficas, troca pontual de 

técnicos, enriquecendo as suas valências e áreas de trabalho. 

 

Algumas bibliotecas abrem de Segunda a Domingo sendo o horário de abertura  ao público bastante 

alargado: Library 10, 72 horas semanais e Itäkeskus 60 horas. 

 

Áreas na biblioteca , destacamos para o staff as cozinhas, um espaço para refeições ligeiras e de convívio 

entre os técnicos da biblioteca; para os utilizadores, as áreas de leitura silenciosa, espaços alternativos às 

salas de leitura geral. 

 

Os fundos bibliográficos  são bastante diversificados, pluralistas e actualizados. Existe uma forte 

preocupação na disponibilização de fundos (monografias e periódicos) em diversas línguas que cubram as 

diferentes necessidades da população imigrante. Os Áudio Livros são um dos tipos de documentos mais 

solicitados não só para consulta local mas também para empréstimo domiciliário. 

 

Em termos de serviços  prestados, destaca-se a criação de espaços, perfeitamente diferenciados, para os 

Jovens Adultos (Ex. Vuosaari Library em Helsínquia e Keski Library em Espoo), com fundos bibliográficos 

específicos e com a participação destes utilizadores na organização de actividades e eventos. 

 

Constitui preocupação transversal de todas as bibliotecas da rede metropolitana, a planificação de projectos 

em conjunto, visando resgatar esta faixa etária, que frequenta pouco as bibliotecas. Apesar deste tipo de 

iniciativas serem recentes, o impacto tem sido positivo, havendo no entanto, a consciência de que muito 

ainda há para fazer. 

 

As operações de empréstimo  estão perfeitamente automatizadas em toda as bibliotecas da rede, existindo 

ainda, em algumas delas como a Viiki Library, a possibilidade dos utilizadores entregarem os documentos 

requisitados depositando-os numa caixa de correio. 

 

O serviço de atendimento  ao utilizador, tem vindo a sofrer algumas alterações, no sentido de o tornar mais 

próximo e personalizado; os balcões centrais compactos de atendimento nas áreas de entrada, têm dado 

lugar a balcões segmentados (Main Library) em que o técnico e o utilizador se sentam lado a lado, 

partilhando troca de saberes (Library 10). 
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Relativamente às actividades  e projectos  desenvolvidos: 

 

Para adultos : 

Realização de Cursos Básicos de Formação na área de informática e novas tecnologias: Como usar o 

computador, Como usar a Internet, Como utilizar o e-mail; fornecendo as bibliotecas os seus próprios 

manuais. 

Destaques como MIELIKIRJA (O meu livro favorito) ou o Bestseller, livros que têm um maior histórico de 

empréstimo. 

 

Para as crianças : 

A Hora do Conto é a actividade realizada de uma forma sistemática e regular. Na Pohjois-Haaga Library, a 

cada criança é entregue um caderno no qual é colado sempre que esta visita a biblioteca, para ouvir uma 

história, um autocolante, uma espécie de caderneta que as crianças guardam religiosamente. 

 

“Book Hospital” consiste na realização de pequenas oficinas (“enfermarias”), para as quais as crianças 

trazem de casa alguns dos seus livros com mazelas, para que possam ser intervencionados na biblioteca. 

 

Todos os dias da semana, durante uma hora, na Etëla-Haaga Library, é prestada Ajuda nos trabalhos de 

casa, consistindo na orientação prestada pelos técnicos da biblioteca aos estudantes, na forma como 

podem procurar e pesquisar a informação que pretendem e necessitam. 

 

No tocante a projectos, destacamos os sacos de livros orientados para professores ou para famílias, 

promovendo o livro e a leitura, assim como o convite a todas as crianças que ingressam no 1º ano de 

escolaridade a tornarem-se leitoras da biblioteca. 

Para os Jovens Adultos: as actividades têm sido mais pontuais e temáticas: The Love Bus Project, The 

Summer Bus, a participação em actividades no Festival de Verão de Helsínquia, ou recentemente e, pela 

primeira vez, o Festival Lokaviikot.  

 

Por último gostaríamos de referir que sentimos que a Biblioteca da cidade de Helsínquia tem a perfeita 

consciência que na actual era da informação e das tecnologias, os serviços físicos e virtuais, devem apoiar-

se e reforçar-se mutuamente e que para responder ao desafio cada vez mais premente que é a capacidade 

de dirigir o fluxo de informação como uma habilidade cívica, a biblioteca necessita de avaliar criticamente os 

seus serviços. 
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